
REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA TARKIEWICZ CLINIC 
 

§ 1 
Regulamin określa prawa i obowiązki Posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera 
(„Voucher”) Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego Voucher jest dokumentem wystawianym przez A.M. 
Tarkiewicz sp. j. z siedzibą w Lublinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 2 lok 10. Nr KRS 0000792505, nr NIP 
9462689874 (dalej: Tarkiewicz Clinic). Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin. 

§ 2 
1. Voucher jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług z zakresu medycyny estetycznej oraz 
zabiegów kosmetologicznych świadczonych przez Tarkiewicz Clinic. Voucher nie może być wykorzystany na 
zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej ani medycyny ogólnej. 
2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, zawiera unikatowy kod 
wygenerowany przez  Tarkiewicz Clinic, datę ważności oraz odpowiednią do wykorzystania kwotę. Vouchery 
mogą opiewać na kwotę 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł lub 4000 zł. Vouchery realizuje się uwzględniając 
aktualne ceny w dniu konsultacji danych zabiegów, wg Cennika dostępnego na h\ps://tarkiewicz.pl/cennik/ lub 
w siedzibie Tarkiewicz Clinic. 
3. Voucher ważny jest przez 6 (sześć) miesięcy liczone od dnia jego wystawienia/zakupu.  
4. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość 
realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce. Posiadacz 
Vouchera może skorzystać z kolejnej wizyty, gdzie wykorzysta pozostałą kwotę. Różnica może być również 
wykorzystana na zakup dermokosmetyków sprzedawanych i dostępnych w dniu zapłaty w siedzibie Tarkiewicz 
Clinic. 
5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Posiadacz Vouchera ma 
obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, kartą płatniczą lub debetową, zgodnie z cennikiem Tarkiewicz 
Clinic obowiązującym w dniu realizacji Vouchera.  

§ 3 
 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne lub osobiste skontaktowanie się z Tarkiewicz Clinic 
umówienia się na konkretny termin w celu realizacji usługi wraz ze wskazaniem numeru i terminu ważności 
wykorzystywanego Vouchera. 
2. Rezerwując wizytę w Tarkiewicz Clinic Posiadacz Vouchera zobligowany jest poinformować o tym, że Voucher 
jest formą płatności za zabiegi. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany okazywać Voucher przed zabiegiem oraz 
realizując Voucher podaje jego unikatowy kod. 
3. Tarkiewicz Clinic zastrzega sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów z możliwości realizacji 
Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.  
4. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej 24 godziny przed 
ustalonym terminem. W przypadku nie stawienia się w siedzibie Tarkiewicz Clinic w umówionym terminie oraz 
w razie braku anulowania wizyty rezerwacji w terminie, o którym mowa powyżej, zabieg będący przedmiotem 
wizyty zostaje uznany za wykonany i wartość Vouchera zostanie pomniejszona o ten zabieg. 
5. Posiadacz Vouchera przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przed zabiegiem zobowiązany jest do odbycia 
konsultacji lekarskiej  podczas której będzie zakwalifikowany do zabiegu. Pierwsza konsultacja lekarska lekarza 
medycyny estetycznej wliczona jest w cenę zabiegu. 
6. Jeżeli Posiadacz Vouchera nie będzie mógł mieć wykonanych zabiegów w Tarkiewicz Clinic z powodu 
wystąpienia u niego przeciwwskazań, istnieje możliwość przekazania Vouchera osobie trzeciej, u której zabieg 
będzie mógł być wykonany. Osoba trzecia zobligowana jest do odbycia konsultacji lekarskiej w Tarkiewicz Clinic 
w celu zakwalifikowania do zabiegu. Osoba ta zobowiązana jest do wniesienia opłaty za konsultację lekarską 
zgodną z aktualnym Cennikiem.  

§ 4 
 1.Tarkiewicz Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Posiadacza Vouchera do wykonania 
wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny Tarkiewicz Clinic 
przeciwwskazań do poddania Posiadacza Vouchera takiemu zabiegowi.  
2. Tarkiewicz Clinic nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Vouchera.  
3. Niewykorzystanie Vouchera, w całości lub w części, zgodnie z terminem określonym w § 3 niniejszego 
Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia Posiadacza 
Vouchera wobec Tarkiewicz Clinic z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.  

https://tarkiewicz.pl/cennik/


4. Każdy Posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje goi nie wnosi do 
niego żadnych zastrzeżeń.  
5. Niniejszy Regulamin jest jest dołączony do zakupionego Vouchera oraz jest dostępny w siedzibie Tarkiewicz 
Clinic oraz na stronie internetowej. 
6. Tarkiewicz Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod  
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Posiadaczy Voucherów w trakcie trwania 
oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej h\ps://
tarkiewicz.pl/ 
      § 5 
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), A.M. Tarkiewicz sp. jawna z 
siedzibą w Lublinie, ul. Zygmunta Krasińskiego 2 lok 10. Nr KRS 0000792505, nr NIP 9462689874, działająca jako 
Administrator Pani/ Pana danych osobowych, niniejszym informuje, że:  
1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów lub ewentualnie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) realizacji umowy; b) wypełniania obowiązków 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa; c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe mogą 
być przetwarzane tylko na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu określonym w treści tej 
zgody.  
3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami  RODO oraz aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. Administrator przeprowadził audyt ochrony danych osobowych oraz 
wprowadził w życie i stosuje organizacyjne i techniczne (w tym informatyczne) rozwiązania zapewniające 
należytą ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.  
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji 
celów, dla których dane są przetwarzane, chyba, że okres ten wprost wynika z zawartej umowy lub klauzuli 
informacyjnej (np. klauzuli o wyrażeniu zgody na prowadzenie markelngu bezpośredniego).  
5. Informujemy, iż przysługują Panu/Pani prawa: a) dostępu do danych osobowych, a także uzyskania ich 
odpisów/kopii; b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub 
niekompletne; c) żądania usunięcia danych osobowych, (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane 
nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane 
dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych, zaś nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych; dane 
osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) 
przenoszenia danych. 
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej 
zgody. Cofnięcie takie nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które zaistniało przed 
cofnięciem zgody.  
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, 
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.  
11. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także 
przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem drogą 
korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną, pisząc na adres poczty e-mail: kontakt@tarkiewicz.pl oraz z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. +81 734465138.
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