REGULAMIN AKCJI „Zostań Ekspertem”
§1
[Definicje]
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Akcja” – akcja „Zostań Ekspertem” prowadzona przez Organizatora i
Partnerów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. „Organizator” – organizatorem Akcji jest Dental Group spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 68,
posługującą się numerem NIP: 1132849603, REGON: 0000400752, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000400752.
3. Partner – Oznacza osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania zabiegów
stomatologicznych i prowadzącą w tym zakresie działalność zawodową lub
gospodarczą.
4. „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest
adresatem Akcji i korzysta z oferowanych w ramach niej usług. Osoby mające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Akcji za zgodą
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§2
[Postanowienia ogólne]
1. Akcja jest prowadzona w okresie 01.10.2014 r. – 14.12.2014 r.
2. Akcja prowadzona będzie w celu zwiększenia świadomości Uczestników w
zakresie higieny jamy ustnej.
3. Akcja promowana będzie poprzez szeroko zakrojone działania marketingowe za
pośrednictwem prasy i Internetu.
4. W ramach Akcji Uczestnik będzie mógł skorzystać z badań stomatologicznych
przeprowadzanych przez Partnerów Akcji na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
5. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Akcji bezpłatnie.
§3
[Zasady uczestnictwa w Akcji]
1. Uczestnik może przystąpić do Akcji w każdym czasie jej trwania.
2. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Każdy Partner uczestniczący w Akcji zobowiązany będzie do przeprowadzania
bezpłatnych wstępnych badań stomatologicznych jej Uczestników. Dzięki
badaniu Uczestnicy Akcji uzyskają informację o podstawowych problemach
stomatologicznych jak próchnica, ilość braków zębowych, ilość wypełnień,
obecność kamienia nazębnego, stan higieny jamy ustnej, stan zdrowia dziąseł.
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Wynik badania zostanie zapisany na ulotce wręczanej Uczestnikowi. Dane te nie
będą zapisywane i przetwarzane przez Organizatora ani jej Partnerów.
4. Uczestnicy Akcji po zakończonym przeglądzie stomatologicznym otrzymają
ulotkę z portfolio produktów Blend-a-med i Oral-B wraz z uzupełnioną kartą
pacjenta w celu prowadzenia dalszej profilaktyki higieny jamy ustnej.
5. Uczestnicy Akcji po zakończonym przeglądzie stomatologicznym otrzymają
bezpłatnie próbkę produktu pod nazwą „Pro expert All in One 15ml”.
6. W trakcie przeprowadzanych badań nie będą gromadzone dane osobowe
Uczestników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Spośród wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Organizator zastrzega
sobie prawo wyboru na odrębnie ustalonych warunków oferowanie Uczestnikom
Akcji przeprowadzenie zabiegów higienicznych jamy ustnej w cenie niższej niż
wynika to z oferty handlowej Partnera.
8. Partnerzy Akcji ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzone w ramach niej
badania.
§4
[Postanowienia końcowe]
1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie każdego z Partnerów Akcji,
na stronie internetowej www.instytut.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
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