PRAVIDLÁ PROPAGAČNÝCH AKCIÍ DEPILCONCEPT
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A) Pravidlá akcie „Voucher EPILÁCIA METÓDOU SHR in Motion za 6.90 €“
I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.
1.

2.
3.

III.
1.

VŠEOBECNÉ NARIADENIA
Tieto nariadenia definujú podmienky akcie s názvom „Voucher EPILÁCIA METÓDOU SHR in Motion
za 6.90 €“.
Akciu organizuje spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete DepilConcept
(ďalej len „Poskytovatelia služieb“) so sídlom Werferová 3782/6, 04011 Košice, Slovensko, IČO:
53235436, IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 49902/V
Akcia je venovaná novým zákazníkom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Propagačné akcie dostupné v centre DepilConcept nie sú kumulatívne.
Propagácia sa koná na celom Slovensku a propagačné ošetrenia sa vykonávajú na adrese všetkých
kliník DepilConcept.
Zoznam kliník DepilConcept je k dispozícii na webových stránkach www.depilconcept.sk
Akcia je časovo neobmedzená a trvá od 1. Júna 2021 do odvolania.
Právne záväzné sú iba ustanovenia tohto nariadenia.

ÚČASŤ NA AKCII „Voucher EPILÁCIA METÓDOU SHR in Motion za 6.90 €“
Na akcii sa zúčastňujú noví zákazníci, t.j. Ľudia, ktorí pred registráciou v Centre DepilConcept, teda
pred vyplnením Zákazníckej karty, predložia prijatý Voucher s propagačnou ponukou s osobným
podpisom.
Jedna osoba môže použiť iba jeden poukaz na zľavu na jednej vybranej klinike reťazca DepilConcept.
Akcia sa vzťahuje iba na služby fotoepilácie poskytovanej zariadením SHR/IPL – čo je prístroj na
kozmetické ošetrenie tváre a tela. SHR - IPL je intenzívne pulzné svetlo, ktoré využíva príslušnú vlnovú
dĺžku, xenónový záblesk spolu so sústavou zrkadiel a filtrov vytvárajúcich polychromatické svetlo

PRAVIDLÁ AKCIE „Voucher EPILÁCIA METÓDOU SHR in Motion za 6.90 €“

Každý nový zákazník, ktorý sa nahlási v jednej z kliník obchodného reťazca DepilConcept a preukáže
sa ním prijatým a podpísaným propagačným Voucherom má právo využiť ponuku na ňom uvedenú.
2. Registrácia prostredníctvom webovej stránky www.depilconcept.sk/akcie pozostáva z aplikácie
vašich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, číslo telefónu.
3. Organizátor zašle na uvedenú e-mailovú adresu Voucher, ktorý musí byť vytlačený a musíte ho mať
počas svojej návštevy na klinike DepilConcept.
4. Akciový poukaz pre ženy vás oprávňuje konzultovať a vykonať ošetrenie Fotoepilácie podpazuší
alebo plytkých bikín alebo fúzkov s bradou za 6.90 €.
5. Akciový poukaz pre mužov vás oprávňuje konzultovať a vykonať ošetrenie Fotoepilácie podpazuší
alebo krku alebo línie košele za 6.90 €.
6. V deň implementácie propagačného poukazu môže zákazník tiež použiť prekvapenie, ktoré je uvedené
na Poukážke.
7. Maximálna hodnota prekvapenia je zľava 20 € na nákup ľubovoľného balíčka ošetrení.
8. Akciový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
9. Centrum DepilConcept nevracia prostriedky v prípade ich nepoužívania celej hodnoty propagačného
poukazu.
10. Akciový poukaz nie je formou platby za tovar a služby.
11. Organizátor nezodpovedá za propagačný poukaz, v prípade, že bol stratený alebo poškodený
zákazníkom.
12. Kupujúci propagačného poukazu nemá nárok na žiadne náhrady voči organizátorovi za stratu
(vrátane krádeže) alebo zničenie propagačného Voucheru.
13. Reklamné a propagačné materiály súvisiace s propagáciou majú iba poučný charakter.
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B) Pravidlá akcie „Voucher EPILÁCIA Diódovým Laserom za 9.90 €“
I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.
1.

2.
3.

III.
1.

VŠEOBECNÉ NARIADENIA
Tieto nariadenia definujú podmienky akcie s názvom „Voucher EPILÁCIA Diódovým Laserom za 9.90
€“.
Akciu organizuje spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete DepilConcept
(ďalej len „Poskytovatelia služieb“) so sídlom Werferová 3782/6, 04011 Košice, Slovensko, IČO:
53235436, IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 49902/V
Akcia je venovaná novým zákazníkom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Propagačné akcie dostupné v centre DepilConcept nie sú kumulatívne.
Propagácia sa koná na celom Slovensku a propagačné ošetrenia sa vykonávajú na adrese všetkých
kliník DepilConcept.
Zoznam kliník DepilConcept je k dispozícii na webových stránkach www.depilconcept.sk
Akcia je časovo neobmedzená a trvá od 1. Júna 2021 do odvolania.
Právne záväzné sú iba ustanovenia tohto nariadenia.

ÚČASŤ NA AKCII „Voucher EPILÁCIA Diódovým Laserom za 9.90 €“.
Na akcii sa zúčastňujú noví zákazníci, t.j. Ľudia, ktorí pred registráciou v Centre DepilConcept, teda
pred vyplnením Zákazníckej karty, predložia prijatý Voucher s propagačnou ponukou s osobným
podpisom.
Jedna osoba môže použiť iba jeden poukaz na zľavu na jednej vybranej klinike reťazca DepilConcept.
Akcia sa vzťahuje iba na služby fotoepilácie poskytovanej zariadením Diode Laser – čo je prístroj na
kozmetické ošetrenie tváre a tela. Diódový Laser využíva technológiu diodového 808nm laseru
(monochromatické svetlo) a radiofrekvenčnej energie pre efektívnu eliminácu chĺpkov všetkých farieb.

PRAVIDLÁ AKCIE „Voucher EPILÁCIA Diódovým Laserom za 9.90 €“.

Každý nový zákazník, ktorý sa nahlási v jednej z kliník obchodného reťazca DepilConcept a preukáže
sa ním prijatým a podpísaným propagačným Voucherom má právo využiť ponuku na ňom uvedenú.
2. Registrácia prostredníctvom webovej stránky www.depilconcept.sk/akcie pozostáva z aplikácie
vašich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, číslo telefónu.
3. Organizátor zašle na uvedenú e-mailovú adresu Voucher, ktorý musí byť vytlačený a musíte ho mať
počas svojej návštevy na klinike DepilConcept.
4. Akciový poukaz pre ženy vás oprávňuje konzultovať a vykonať ošetrenie Fotoepilácie podpazuší
alebo plytkých bikín alebo fúzkov s bradou za 9.90 €.
5. Akciový poukaz pre mužov vás oprávňuje konzultovať a vykonať ošetrenie Fotoepilácie podpazuší
alebo krku alebo línie košele za 9.90 €.
6. V deň implementácie propagačného poukazu môže zákazník tiež použiť prekvapenie, ktoré je uvedené
na Poukážke.
7. Maximálna hodnota prekvapenia je zľava 20 € na nákup ľubovoľného balíčka ošetrení.
8. Akciový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
9. Centrum DepilConcept nevracia prostriedky v prípade ich nepoužívania celej hodnoty propagačného
poukazu.
10. Akciový poukaz nie je formou platby za tovar a služby.
11. Organizátor nezodpovedá za propagačný poukaz, v prípade, že bol stratený alebo poškodený
zákazníkom.
12. Kupujúci propagačného poukazu nemá nárok na žiadne náhrady voči organizátorovi za stratu
(vrátane krádeže) alebo zničenie propagačného Voucheru.
13. Reklamné a propagačné materiály súvisiace s propagáciou majú iba poučný charakter.
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C) Pravidlá akcie „Voucher na 50% zľavu na Depiláciu Voskom“
I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.
1.
2.
3.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4

VŠEOBECNÉ NARIADENIA
Tieto nariadenia definujú podmienky akcie s názvom „Voucher na 50% zľavu na Depiláciu Voskom“.
Akciu organizuje spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete DepilConcept
(ďalej len „Poskytovatelia služieb“) so sídlom Werferová 3782/6, 04011 Košice, Slovensko, IČO:
53235436, IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 49902/V
Akcia je venovaná všetkým zákazníkom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Propagačné akcie dostupné v centre DepilConcept nie sú kumulatívne.
Propagácia sa koná na celom Slovensku a propagačné ošetrenia sa vykonávajú na adrese všetkých
kliník DepilConcept.
Zoznam kliník DepilConcept je k dispozícii na webových stránkach www.depilconcept.sk
Akcia je časovo neobmedzená a trvá od 1. Júna 2021 do odvolania.
Právne záväzné sú iba ustanovenia tohto nariadenia.

ÚČASŤ NA AKCII „Voucher na 50% zľavu na Depiláciu Voskom“.
Na akcii sa zúčastňujú všetci zákazníci, t.j. nový zákazníci aj už existujúci zákazníci, ktorí v Centre
DepilConcept, predložia prijatý Voucher s propagačnou ponukou s osobným podpisom.
Jedna osoba môže počas trvania akcie použiť iba jeden poukaz na zľavu na jednej vybranej klinike
reťazca DepilConcept.
Akcia sa vzťahuje iba na služby Depilácie voskom.

PRAVIDLÁ AKCIE „Voucher na 50% zľavu na Depiláciu Voskom“.
Každý zákazník, ktorý sa nahlási v jednej z kliník obchodného reťazca DepilConcept a preukáže sa
ním prijatým a podpísaným propagačným Voucherom má právo využiť ponuku na ňom uvedenú.
Registrácia prostredníctvom webovej stránky www.depilconcept.sk/akcie pozostáva z aplikácie
vašich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, číslo telefónu.
Organizátor zašle na uvedenú e-mailovú adresu Voucher, ktorý musí byť vytlačený a musíte ho mať
počas svojej návštevy na klinike DepilConcept.
Akciový poukaz vás oprávňuje využiť zľavu 50% na Depiláciu voskom druhej časti tela.
Ak chcete využiť zľavu, musíte vykonať voskovú depiláciu 2 (dvoch) častí tela, z ktorých 1 (jedna) je
plne zaplatená a druhá (druhá) časť má nárok na 50% zľavu.
Môžete si zvoliť ľubovoľné časti tela.
V deň implementácie propagačného poukazu môže zákazník tiež použiť prekvapenie, ktoré je uvedené
na Poukážke.
Maximálna hodnota prekvapenia je zľava 20 € na nákup ľubovoľného balíčka ošetrení.
Akciový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
Centrum DepilConcept nevracia prostriedky v prípade ich nepoužívania celej hodnoty propagačného
poukazu.
Akciový poukaz nie je formou platby za tovar a služby.
Organizátor nezodpovedá za propagačný poukaz, v prípade, že bol stratený alebo poškodený
zákazníkom.
Kupujúci propagačného poukazu nemá nárok na žiadne náhrady voči organizátorovi za stratu
(vrátane krádeže) alebo zničenie propagačného Voucheru.
Reklamné a propagačné materiály súvisiace s propagáciou majú iba poučný charakter.

D) Pravidlá akcie „Voucher na 50% zľavu na Fotoomladenie“
I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.
1.

2.
3.

III.
1.

VŠEOBECNÉ NARIADENIA
Tieto nariadenia definujú podmienky akcie s názvom „Voucher na 50% zľavu na Fotoomladenie“.
Akciu organizuje spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete DepilConcept
(ďalej len „Poskytovatelia služieb“) so sídlom Werferová 3782/6, 04011 Košice, Slovensko, IČO:
53235436, IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 49902/V
Akcia je venovaná novým aj stálym zákazníkom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Propagačné akcie dostupné v centre DepilConcept nie sú kumulatívne.
Propagácia sa koná na celom Slovensku a propagačné ošetrenia sa vykonávajú na adrese všetkých
kliník DepilConcept.
Zoznam kliník DepilConcept je k dispozícii na webových stránkach www.depilconcept.sk
Akcia je časovo neobmedzená a trvá od 1. Júna 2021 do odvolania.
Právne záväzné sú iba ustanovenia tohto nariadenia.

ÚČASŤ NA AKCII „Voucher na 50% zľavu na Fotoomladenie“.
Na akcii sa zúčastňujú všetci zákazníci, t.j. nový zákazníci aj už existujúci zákazníci, ktorí v Centre
DepilConcept, predložia prijatý Voucher s propagačnou ponukou s osobným podpisom, a ktorí ešte
nevyužili služby Fotoomladenia v sieti DepilConcept
Jedna osoba môže počas trvania akcie použiť iba jeden poukaz na zľavu na jednej vybranej klinike
reťazca DepilConcept.
Akcia sa vzťahuje iba na fotorejuvenizačné služby poskytované prístrojom IPL - ide o prístroj na
kozmetické ošetrenie tváre a tela. IPL je intenzívne pulzné svetlo, ktoré využíva príslušnú vlnovú dĺžku,
xenónovú výbojku so systémom zrkadiel a filtrov na vytvorenie polychromatického svetla.

PRAVIDLÁ AKCIE „Voucher na 50% zľavu na Fotoomladenie“.

Každý zákazník, ktorý sa nahlási v jednej z kliník obchodného reťazca DepilConcept a preukáže sa
ním prijatým a podpísaným propagačným Voucherom má právo využiť ponuku na ňom uvedenú, za
podmienky, že ešte nevyužil služby Fotoomladenia v sieti kliník DepilConcept.
2. Registrácia prostredníctvom webovej stránky www.depilconcept.sk/akcie pozostáva z aplikácie
vašich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, číslo telefónu.
3. Organizátor zašle na uvedenú e-mailovú adresu Voucher, ktorý musí byť vytlačený a musíte ho mať
počas svojej návštevy na klinike DepilConcept.
4. Akciový
poukaz
vás
oprávňuje
využiť
zľavu
50%
na
jedno
plnohodnotné
Fotoomladzovacie/Fotorejuvenizačné ošetrenie celej tváre.
5. V deň implementácie propagačného poukazu môže zákazník tiež použiť prekvapenie, ktoré je uvedené
na Poukážke.
6. Maximálna hodnota prekvapenia je zľava 20 € na nákup ľubovoľného balíčka ošetrení.
7. Akciový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
8. Centrum DepilConcept nevracia prostriedky v prípade ich nepoužívania celej hodnoty propagačného
poukazu.
9. Akciový poukaz nie je formou platby za tovar a služby.
10. Organizátor nezodpovedá za propagačný poukaz, v prípade, že bol stratený alebo poškodený
zákazníkom.
11. Kupujúci propagačného poukazu nemá nárok na žiadne náhrady voči organizátorovi za stratu
(vrátane krádeže) alebo zničenie propagačného Voucheru.
12. Reklamné a propagačné materiály súvisiace s propagáciou majú iba poučný charakter.
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E) Pravidlá akcie „Voucher na 50% zľavu na účinnú liečbu akné“
I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.
1.

4.
5.

III.
1.

VŠEOBECNÉ NARIADENIA
Tieto nariadenia definujú podmienky akcie s názvom „Voucher na 50% zľavu na účinnú liečbu akné“.
Akciu organizuje spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete DepilConcept
(ďalej len „Poskytovatelia služieb“) so sídlom Werferová 3782/6, 04011 Košice, Slovensko, IČO:
53235436, IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 49902/V
Akcia je venovaná novým aj stálym zákazníkom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Propagačné akcie dostupné v centre DepilConcept nie sú kumulatívne.
Propagácia sa koná na celom Slovensku a propagačné ošetrenia sa vykonávajú na adrese všetkých
kliník DepilConcept.
Zoznam kliník DepilConcept je k dispozícii na webových stránkach www.depilconcept.sk
Akcia je časovo neobmedzená a trvá od 1. Júna 2021 do odvolania.
Právne záväzné sú iba ustanovenia tohto nariadenia.

ÚČASŤ NA AKCII „Voucher na 50% zľavu na účinnú liečbu akné“.
Na akcii sa zúčastňujú všetci zákazníci, t.j. nový zákazníci aj už existujúci zákazníci, ktorí v Centre
DepilConcept, predložia prijatý Voucher s propagačnou ponukou s osobným podpisom, a ktorí ešte
nevyužili služby Liečby akné v sieti DepilConcept
Jedna osoba môže počas trvania akcie použiť iba jeden poukaz na zľavu na jednej vybranej klinike
reťazca DepilConcept.
Akcia sa vzťahuje iba na liečbu akné poskytovanú prístrojom IPL - ide o prístroj na kozmetické
ošetrenie tváre a tela. IPL je intenzívne pulzné svetlo, ktoré využíva príslušnú vlnovú dĺžku, xenónovú
výbojku so systémom zrkadiel a filtrov na vytvorenie polychromatického svetla.

PRAVIDLÁ AKCIE „Voucher na 50% zľavu na účinnú liečbu akné“.

Každý zákazník, ktorý sa nahlási v jednej z kliník obchodného reťazca DepilConcept a preukáže sa
ním prijatým a podpísaným propagačným Voucherom má právo využiť ponuku na ňom uvedenú, za
podmienky, že ešte nevyužil služby liečby akné v sieti kliník DepilConcept.
2. Registrácia prostredníctvom webovej stránky www.depilconcept.sk/akcie pozostáva z aplikácie
vašich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, číslo telefónu.
3. Organizátor zašle na uvedenú e-mailovú adresu Voucher, ktorý musí byť vytlačený a musíte ho mať
počas svojej návštevy na klinike DepilConcept.
4. Akciový poukaz vás oprávňuje využiť zľavu 50% na jedno plnohodnotné ošetrenie Akné celej tváre.
5. V deň implementácie propagačného poukazu môže zákazník tiež použiť prekvapenie, ktoré je uvedené
na Poukážke.
6. Maximálna hodnota prekvapenia je zľava 20 € na nákup ľubovoľného balíčka ošetrení.
7. Akciový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
8. Centrum DepilConcept nevracia prostriedky v prípade ich nepoužívania celej hodnoty propagačného
poukazu.
9. Akciový poukaz nie je formou platby za tovar a služby.
10. Organizátor nezodpovedá za propagačný poukaz, v prípade, že bol stratený alebo poškodený
zákazníkom.
11. Kupujúci propagačného poukazu nemá nárok na žiadne náhrady voči organizátorovi za stratu
(vrátane krádeže) alebo zničenie propagačného Voucheru.
12. Reklamné a propagačné materiály súvisiace s propagáciou majú iba poučný charakter.
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F) Pravidlá akcie „Voucher na 50% zľavu na redukciu krvných cievok a pigmentových
škvŕn“
I.
1.

VŠEOBECNÉ NARIADENIA

6.
7.
8.

Tieto nariadenia definujú podmienky akcie s názvom „Voucher na 50% zľavu na redukciu krvných
cievok a pigmentových škvŕn“.
Akciu organizuje spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete DepilConcept
(ďalej len „Poskytovatelia služieb“) so sídlom Werferová 3782/6, 04011 Košice, Slovensko, IČO:
53235436, IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 49902/V
Akcia je venovaná novým aj stálym zákazníkom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Propagačné akcie dostupné v centre DepilConcept nie sú kumulatívne.
Propagácia sa koná na celom Slovensku a propagačné ošetrenia sa vykonávajú na adrese všetkých
kliník DepilConcept.
Zoznam kliník DepilConcept je k dispozícii na webových stránkach www.depilconcept.sk
Akcia je časovo neobmedzená a trvá od 1. Júna 2021 do odvolania.
Právne záväzné sú iba ustanovenia tohto nariadenia.

II.

ÚČASŤ NA AKCII „Voucher na 50% zľavu na redukciu krvných cievok a pigmentových škvŕn“.

1.

Na akcii sa zúčastňujú všetci zákazníci, t.j. nový zákazníci aj už existujúci zákazníci, ktorí v Centre
DepilConcept, predložia prijatý Voucher s propagačnou ponukou s osobným podpisom, a ktorí ešte
nevyužili služby redukcie krvných cievok alebo pigmentových škvŕn v sieti DepilConcept
Jedna osoba môže počas trvania akcie použiť iba jeden poukaz na zľavu na jednej vybranej klinike
reťazca DepilConcept.
Akcia sa vzťahuje iba na liečbu redukcie krvných cievok alebo pigmentových škvŕn poskytovanú
prístrojom IPL - ide o prístroj na kozmetické ošetrenie tváre a tela. IPL je intenzívne pulzné svetlo, ktoré
využíva príslušnú vlnovú dĺžku, xenónovú výbojku so systémom zrkadiel a filtrov na vytvorenie
polychromatického svetla.

2.

3.
4.
5.

2.
3.

III.
1.

PRAVIDLÁ AKCIE „Voucher na 50% zľavu na redukciu krvných cievok a pigmentových škvŕn“.

Každý zákazník, ktorý sa nahlási v jednej z kliník obchodného reťazca DepilConcept a preukáže sa
ním prijatým a podpísaným propagačným Voucherom má právo využiť ponuku na ňom uvedenú, za
podmienky, že ešte nevyužil tieto služby v sieti kliník DepilConcept.
2. Registrácia prostredníctvom webovej stránky www.depilconcept.sk/akcie pozostáva z aplikácie
vašich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mesto, e-mailová adresa, číslo telefónu.
3. Organizátor zašle na uvedenú e-mailovú adresu Voucher, ktorý musí byť vytlačený a musíte ho mať
počas svojej návštevy na klinike DepilConcept.
4. Akciový poukaz vás oprávňuje využiť zľavu 50% na jedno plnohodnotné ošetrenie cievok alebo
pigmentových škvŕn na jednej oblasti tela.
5. V deň implementácie propagačného poukazu môže zákazník tiež použiť prekvapenie, ktoré je uvedené
na Poukážke.
6. Maximálna hodnota prekvapenia je zľava 20 € na nákup ľubovoľného balíčka ošetrení.
7. Akciový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
8. Centrum DepilConcept nevracia prostriedky v prípade ich nepoužívania celej hodnoty propagačného
poukazu.
9. Akciový poukaz nie je formou platby za tovar a služby.
10. Organizátor nezodpovedá za propagačný poukaz, v prípade, že bol stratený alebo poškodený
zákazníkom.
11. Kupujúci propagačného poukazu nemá nárok na žiadne náhrady voči organizátorovi za stratu
(vrátane krádeže) alebo zničenie propagačného Voucheru.
12. Reklamné a propagačné materiály súvisiace s propagáciou majú iba poučný charakter.
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV
1.

Organizátor a poskytovateľ služby vyhlasujú, že osobné údaje zákazníkov spracúvajú v súlade s GDPR
2016/679 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri ochrane osobných údajov o spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
2. Správcom osobných údajov je spoločnosť Depil Czechoslovakia s.r.o. – MASTER FRANCHISOR siete
DepilConcept (ďalej len „Správca“) so sídlom Werferová 3782/6, 04011 Košice, Slovensko, IČO: 53235436,
IČ DPH: 2121332466 zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49902/V
3. Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov môžete získať u zodpovedného pracovníka na tejto
adrese: info@depilconcept.sk .
4. Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom implementovať Výzvu na ošetrenie. Právnym základom spracúvania
osobných údajov je súhlas.
5. Príjemcami osobných údajov budú zamestnanci a spolupracovníci správcu, ako aj spoločnosti poskytujúce
správcovi služby v oblasti IT, archivácie a likvidácie dokumentácie, účtovnícke služby.
6. Správca nemá v úmysle prenášať údaje tretej strane alebo medzinárodnej organizácii.
7. Osobné údaje sa budú uchovávať 2 roky od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.
8. Máte právo na:
požiadanie o prístup k vašim osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov,
odvolanie súhlasu so spracovaním údajov kedykoľvek; nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré
bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním, (všetky oznámenia by sa mali posielať emailom na túto adresu: info@depilconcept.sk
podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.
9. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na poskytnutie služby.
10. Vaše osobné údaje nebudú použité na profilovanie, vrátane prijímania automatizovaných rozhodnutí.
11. Po dokončení spracovania vašich osobných údajov na pôvodný účel, nebudú vaše osobné údaje
spracované na žiadny iný účel.

POSTUP V PRÍPADE REKLAMÁCIE
1.

2.
3.
4.
5.

Akékoľvek pripomienky týkajúce sa fungovania akcie môžu účastníci predložiť zaslaním sťažnosti na emailovú adresu poskytovateľa služby. K dispozícii je kontakt na všetky kliniky DepilConcept na webovej
stránke www.depilconcept.sk/kontakt .
Sťažnosti posúdi Poskytovateľ služby do 14 dní od ich prijatia, ak Účastník formuluje žiadosť jasným a
transparentným spôsobom.
V prípade nejasností alebo potreby doplniť informácie k reklamácii, Poskytovateľ služby vyzve Účastníka,
aby nejasnosť/doplnenie vybavil do 7 dní.
V prípade neúčinného predvolania uvedeného v ods. 3 vyššie sa sťažnosť neskúma.
O vybavení sťažnosti bude účastník informovaný e-mailom na adresu, z ktorej bola žiadosť zaslaná.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.

4.
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Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia občianskeho
zákonníka
Vydanie propagačného poukazu pre kupujúceho nepredstavuje predaj podliehajúci dani z tovaru a služieb
(DPH) v zmysle platného daňového zákona.
Akékoľvek spory vyplývajúce z vykonávania ustanovení tohto nariadenia bude posudzovať príslušný súd
Podmienky propagácie sú dostupné v klinikách DepilConcept, v priestoroch organizátora a na webovej
stránke www.depilconcept.sk . Akékoľvek pripomienky týkajúce sa fungovania akcie môžu účastníci
predložiť zaslaním pripomienky na e-mailovú adresu poskytovateľa služby. K dispozícii je kontakt na všetky
kliniky DepilConcept na webovej stránke www.depilconcept.sk/kontakt .

