Regulamin promocji „Prenumerata Women’s Health / Men’s Health”
zwany dalej „Regulaminem”
1. Promocja „Prenumerata Women’s Health / Men’s Health”, zwana dalej Promocją, organizowana jest
przez firmę Kosmoprof z siedzibą: Szałe, ul. Sosnowa 20, 62-860 Opatówek
zwaną dalej Organizatorem. Promocja realizowana jest we współpracy z gabinetami i klinikami partnerskimi
marki Selvert Thermal (zwanymi dalej Gabinetami), której dystrybutorem w Polsce jest Organizator
Promocji. Promocja dotyczy promocyjnej sprzedaży kosmetyków Selvert Thermal dostępnych w wybranych
Gabinetach.
2. Lista Gabinetów biorących udział w promocji znajduje się na profilu marki Selvert Thermal na Facebooku:
https://pl-pl.facebook.com/SelvertThermalKosmetykiProfesjonalne/
3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski. Promocja trwa do
końca listopada 2018 roku lub do wyczerpania liczby prenumerat przypadających na jeden Gabinet.
4. W Promocji mogą brać udział, osoby, które
- w terminie trwania Promocji dokonają zakupu produktów promocyjnych, które stanowią: Zmywacz Urban
Response i Krem naprawczy Urban Respons, zwane dalej Zestawem NR1 lub Pianka myjąca For Man oraz
dowolny kosmetyk z linii For Men (Serum lub Krem For Men), zwane dalej Zestawem NR2.
5. W ramach Promocji osoba, która zakupi Zestaw NR1 lub Zestaw NR2 otrzyma kwartalną prenumeratę
magazynu:
- Women’s Health – w przypadku zakupu Zestawu NR1
- Men’s Health – w przypadku zakupu Zestawu NR2
6. Warunkiem otrzymania prenumeraty jest wypełnienie formularza, który dostępny jest w Gabinecie.
Osobom biorącym udział w promocji nie przysługuje prawo do zamiany prenumeraty na ekwiwalent
pieniężny.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
8. Reklamacje dotyczące Promocji można przekazywać Organizatorowi na adres: Kosmoprof, Szałe, ul.
Sosnowa 20, 62-860 Opatówek lub na adres e-mail: biuro@kosmoprof.pl, z dopiskiem/tytułem: „Promocja
Selvert Thermal” nie później niż 30 dni od zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać dane osoby
reklamującej (imię, nazwisko, e-mail i adres), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania przez
Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a reklamujący otrzyma odpowiedź za
pośrednictwem listu lub poprzez e-mail (w zależności od sposobu wpłynięcia reklamacji).
9. Dane osoboe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przeprowadzeniem
Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Wszystkie
dane osobowe składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny. Ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Osobom udostępniającym dane

przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich
przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
11. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.selvert.kosmoprof.pl

