
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z VOUCHERA PODARUNKOWEGO 

 

§ 1 

[inforamcje ogólne, słownik użytych terminów] 

1. Vouchery Podarunkowe są sprzedawane i realizowane przez Marka Furtaka prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą PerioDentica Marek Furtak z siedzibą w Trzebini (32-540), 

ul. Starowiejska 8b wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP:6281907863, REGON:121093597, manager@periodentica.pl  (zwany dalej: „Administrator”). 

 

2. Użyte w tym regulaminie terminy, pisane wielką literą, mają znaczenie: 

a. Gabinet, Gabinet PerioDentica – gabinet stomatologiczny PerioDentica Marek Furtak 

z siedzibą w Trzebini (32-540), ul. Starowiejska 8b, 

b. Nabywca – osoba, która zakupiła Voucher Podarunkowy w Gabinecie, 

c. Osoba obdarowana – osoba, która realizuje Voucher Podarunkowy w Gabinecie, 

d. Usługi – usługi stomatologiczne oferowane przez Gabinet PerioDentica, 

e. Voucher, Voucher Podarunkowy – drukowana karta podarunkowa oznaczona 

indywidualnym numerem oraz o określonym terminie ważności, która może być użyta jako 

środek płatności za zrealizowaną Usługę stomatologiczną 

f. Regulamin – regulamin korzystania z Vouchera Podarunkowego dostępny na stronach 

www gabinetu 

§ 2 

[dane osobowe, RODO] 

1. Administratorem danych osobowych jest: Marek Furtak, ul. Starowiejska 8b, 32-540 Trzebinia,  

NIP: 6281907863, REGON: 121093597, manager@periodentica.pl 

 

2. Administrator za pośrednictwem Voucherów Podarunkowych może zbierać, a następnie 

przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:  

a) skontaktowanie się z Nabywcą lub Osobą obdarowaną, 

b) statystyki i analizy zachowań Nabywców oraz Osób obdarowanych w ramach prowadzonego 

programu Voucherów Podarunkowych. 

 

3. Administrator może udostępnić dane Nabywców i Osób obdarowanych swoim podwykonawcom 

(podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu). 

 

4. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,  

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,  

c) żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 

18 RODO; 

e) wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 



5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego 

dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

§ 3 

[Vouchery Podarunkowe] 

1. W Gabinecie realizowane są dwa rodzaje Voucherów: 

a) Voucher Podarunkowy wartościowy – Voucher, na którym została wpisana określona 

wartość kwotowa. 

b) Voucher Podarunkowy usługowy – Voucher, na którym zamiast kwoty została 

wpisana określona usługa stomatologiczna np. higienizacja, konsultacja 

periodontologiczna.   

 

2. Vouchery Podarunkowe są imienne, co oznacza, że Nabywca określa jednoznacznie Osobę 

obdarowaną. Onzacza to, że Voucher może być zrealizowany tylko przez osobę wpisaną na 

Voucherze. 

 

3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zmiany Osoby obdarowanej, jednakże wymaga to 

zgody Administratora.  

 

4. Vouchery Podarunkowe można zakupić: 

a) bezpośrednio w Gabinecie – dostępne formy płatności: gotówka / karta płatnicza/ 

blik / przelew) 

b) poprzez kontakt telefoniczny – dostępna forma płatności: przelew (po zaksięgowaniu 

wpłaty na koncie firmowym możliwe będzie odebranie Vouchera w Gabinecie. 

 

5. Istnieje możliwość wysłania Vouchera na wskazany przez Nabywcę adres. W takim wypadku 

Gabinet do kwoty Vouchera doliczy 50zł. 

 

§ 4 

[realizacja Vouchera] 

1. Realizacja Vouchera Podarunkowego polega na okazaniu go w Gabinecie przed wizytą w celu 

weryfikacji unikatowego kodu, wartości Vouchera oraz terminu jego ważności. 

 

2. Voucher Podarunkowy ważny jest 6 (sześć) miesięcy od daty zakupu. Data ważności Vouchera 

podana jest na Voucherze. 

 

3. Voucher Podarunkowy posiada unikatowy kod pozwalający na jego identyfikację (wartość 

zakupu, Nabywca, data zakupu). 

 

4. Voucher może być wykorzystany tylko przez osobę wskazaną na Voucherze. 

 

5. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości Vouchera kwotowego Gabinet nie wydaje reszty 

w formie gotówkowej. Różnica w wartości zrealizowanej Usługi i wartości Vouchera możliwa jest 

do wykorzystania podczas kolejnej wizyty Osoby obdarowanej w Gabinecie (kolejna wizyta musi 

się odbyć przed upływam ważności Vouchera). 



 

6. W przypadku realizacji Usługi droższej niż wartość Vouchera Osoba obdarowana może różnicę 

dopłacić gotówką. 

 

7. Dopuszcza się łączenie Voucherów kwotowych w celu realizacji Usługi droższej niż wartość 

pojedynczego Vouchera. 

 

8. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi. 

 

§ 5 

[postanowienia dodatkowe] 

1. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie bądź utratę Vouchera w innych 

okolicznościach. 

 

2. Gabinet ma prawo odmówić realizacji Vouchera po terminie jego ważności. 

 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego autentyczności Vouchera Gabinet ma 

prawo odmówić jego realizacji. 

 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Vouchera należy składać na piśmie do Administratora w siedzibie 

Gabinegu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od momentu złożenia reklamacji. 

 

§ 6 

[postanowienia końcowe] 

1. Regulamin korzystania z Vouchera Podarunkowego może ulec zmianie, jednakże zmiany nie 

wpływają na Nabywców i Osoby odbarowane realizujące usługi w oparciu o wczesniej wydane 

Vouchery. Nowy regulamin wprowadzany jest z wyprzedzeniem 7 dni (zmiany obowiązują 7d po 

ogłoszeniu nowgo brzmienia regulaminu). Pytania związane z Regulaminem prosimy kierować na 

adres: manager@periodentica.pl 

 

2. Regulamin Vouchera dostępny jest na stronie 

https://www.periodentica.pl/voucher-podarunkowy/  

mailto:manager@periodentica.pl
https://www.periodentica.pl/voucher%1epodarunkowy/

