
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  „TY I RODZINA” 

1. Organizator Programu – Dental Stomatologia Rodzinna 05-
827 Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 21 G NIP: 5291490186 
zwany dalej „Dental”.

2. Program „TY I RODZINA” - program lojalnościowy, 
skierowany do klientów gabinetu stomatologicznego „Dental”,
którym będą przyznawane określone Korzyści z tytułu brania 
udziału w Programie. 

3. Regulamin Programu - regulamin, który definiuje prawa i 
obowiązki Uczestnika w Programie, w szczególności korzyści
z przynależności do Programu. 

4. Uczestnik – osoba , która bierze udział w Programie na 
zasadach określonych w tym  Regulaminie. 

5. Karta „TY I RODZINA - karta wydawana przez „Dental” 
Uczestnikowi Programu, posiadająca numer na niej 
umieszczony i przeznaczona do wykorzystywania przez 
Uczestnika w celu korzystania z ofert specjalnych i zniżek. 

6. Formularz Zgłoszeniowy - Formularz Zgłoszeniowy do 
Programu  udostępniany w siedzibie „Dental” lub na stronie 
www.dentalorto.pl, po wypełnieniu którego i podpisaniu, 
zgodnie z zasadami określonymi w tym Regulaminie, stanowi 
wniosek  o przyjęcie do Programu. 

7. Baza Danych „TY I RODZINA” - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie 
Lojalnościowym, przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

8. Korzyść -   przyznane Uczestnikowi rabaty i zniżki na wykonywane usługi. 

9. Obecny Pacjent Kliniki – pacjent pełnoletni, który skorzystał z  co najmniej jednej usługi stomatologicznej z katalogu 
usług gabinetu „Dental” w okresie ostatnich 12 mcy . 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE PROGRAMU „TY I RODZINA”

1. Regulamin Programu określa zasady działania Programu „TY I RODZINA”, w szczególności prawa i obowiązki 
Uczestnika oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Program „TY I RODZINA” jest programem 
lojalnościowym. 

2. Karta Uczestnika może być wykorzystywana jedynie przez Uczestnika Programu oraz członków wskazanych prze niego 
jako uczestników programu. Program  jest przeznaczony dla osób zgłaszających co najmniej 2 osoby dorosłe. 

3. Przystąpienie do Programy  jest bezpłatne.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU „TY I RODZINA”

1. Przystąpienie może zadeklarować jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych. Osoby niepełnoletnie przystępują do Programu, jako wskazani przez osobę pełnoletnią. 

2. Do każdego „ konta ” może przystąpić od 2 do 6 osób. Każdy pełnoletni uczestnik ma prawo tylko do jednej Karty 
Uczestnika. Osoby niepełnoletnie korzystają z kart osób pełnoletnich, które zgłosiły je do programu.

3. Do korzystania z programu nie jest konieczne okazanie karty plastikowej, ale wymagane jest okazanie dowodu tożsamości.

4. Warunkiem przystąpienia do Programu  jest wypełnienie w sposób czytelny, pełny i zgodny z prawdą oraz podpisanie i 
złożenie w siedzibie „Dental” formularza zgłoszeniowego. Możliwe jest również  wypełnienie i wysłanie ze strony 
internetowej (www.dentalorto.pl ) oraz podpisanie osobiście w „Dental”.Wypełnienie i złożenie podpisu na Formularzu 
Zgłoszeniowym przez Uczestnika jest rozumiane jako zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 

5. Formularze zawierające dane osobowe konieczne do realizacji Programu zostaną wprowadzone do systemu 
informatycznego i umieszczone w Bazie Danych programu. 

6. Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy 
jest on niekompletny, nieczytelny, wypełniony nieprawidłowo, nieopatrzony podpisem. Każdy formularz wypełniony i 
dostarczony droga elektroniczną na którym nie został złożony podpis w terminie 1 miesiąca zostaje anulowany. Formularz 
Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo, gdy osoba wyraziła chęć otrzymywania informacji o usługach drogą 
środków komunikacji elektronicznej, bez wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i 
handlowym.  Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego  nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby, która taki
Formularz Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia. W przypadku braku akceptacji 
Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą wprowadzane do Bazy Danych, ani przetwarzane w inny sposób. 



KARTA  UCZESTNIKA PROGRAMU „KARTA LOJALNOŚCIOWA” 

1. Każdy Pełnoletni Uczestnik akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do Programu, otrzymuje do 
korzystania Kartę Uczestnika . Osoby niepełnoletnie korzystają z kart pełnoletnich osób. Karta Uczestnika pozostaje 
własnością Organizatora. Karta ta nie jest kartą płatniczą. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o zgubieniu Karty Uczestnika. W przypadku zgubienia Karty 
Programu, Uczestnik powinien niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Organizatora osobiście lub wysyłając wiadomość 
jankowska@dentalorto.pl

KATALOG KORZYŚCI PROGRAMU „TY I RODZINA” 

1. Usługi dla Uczestników Programu „TY I RODZINA” są oferowane po cenach konkurencyjnych względem nieobjętych 
Programem. Uczestnikom Programu przysługują zniżki cenowe na wybrane usługi. Rabaty nie łączą się . W przypadku 
obowiązujących kilku rabatów na tą sama usługę uczestnik może skorzystać tylko z jednej wybranej oferty. 

2. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość otrzymywania informacji o specjalnie przygotowanych ofertach drogą e - 
mail, sms, telefonicznie lub pocztą, o ile wyrażą na to zgodę. Informacje o promocjach będą dostępne w siedzibie „Dental”,
na stronie internetowej Programu (www. dentalorto.pl ) lub w materiałach informacyjnych wysyłanych do Uczestnika.

3. Nabycie Usług objętych Programem musu nastąpić  przed zamknięciem transakcji płatności. 

4. Organizator Programu  może w każdym czasie dokonywać uaktualnień w Katalogu Korzyści, w tym wprowadzania 
nowych ofert promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów 
promocji. Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do jedynie najaktywniejszych Uczestników 
Programu, którzy są wybierani na podstawie kryteriów ustalonych przez Organizatora. 

5. Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być w żadnym razie odstąpione innym osobom, wymienione na
gotówkę, odsprzedawane. 

ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU „TY I RODZINA” 

1. Organizator Programu  w trosce o  poszanowanie ochrony prywatności każdego z Uczestników  przedsięwziął wszelkie 
niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w 
szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, 
nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

2. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie  ma charakter 
całkowicie dobrowolny. 

3. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnerów informacji o charakterze reklamowym i 
handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem 
przystąpienia do Programu.

4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. 
Powyższa zmiana może zostać dokonana Przez Uczestnika osobiście lub droga elektroniczną. W przypadku, gdy Uczestnik
nie zawiadomi  o jakiejkolwiek  zmianie, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji.

5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z 
Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych Programu  na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. Organizator zobowiąże podmioty, którym powierzy dane osobowe do zastosowania stosownych 
zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym zakresie. Organizator nie będzie 
udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie 
dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie  konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU 

1. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe 
dane w Formularzu Zgłoszeniowym, w szczególności wtedy, gdy Kartę wykorzystują w celu osiągnięcia Korzyści również 
inne osoby nie będące Uczestnikami Programu. 

2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym 
związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się za pośrednictwem poczty e - mail lub osobiście w „Dental” . Z chwilą 
doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych w celu 
realizacji Programu. Dane te będę jednak przechowywane w celach dowodowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub za kończenia Programu w każdym czasie, po uprzednim 
zawiadomieniu na min. 14 dni wcześniej. Organizator zobowiązuje się do opublikowania stosownej informacji  na stronie 
internetowej www.dentalorto.pl 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU „TY I RODZINA” 

1. Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika 
nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym.

2. Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie  zobowiązań wynikających z Regulaminu, 
w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami losowymi, niezależnymi od Organizatora.

mailto:jankowska@dentalorto.pl


 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.W przypadku zmian dokonanych w 
Regulaminie, Organizator powiadomi Uczestnika o nich poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w 
siedzibie „Dental” lub na stronie internetowej. Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z 
uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy listy korzyści. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu. 

3. Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi i spostrzeżenia drogą elektroniczną na adres www.dentalorto.pl .

http://www.dentalorto.pl/

