REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W LUX BEAUTY WARSZAWA - KLINIKA
DEPILACJI LASEROWEJ I KOSMETOLOGII
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia i korzystania z usług w
klinice Lux Beauty Warszawa - Klinika Depilacji Laserowej i Kosmetologii stosownie do art. 384
kodeksu cywilnego - w szczególności określa ogólne warunki umów o świadczenie usług, jakie
zawierane są pomiędzy Lux Beauty Warszawa - Klinika Depilacji Laserowej I Kosmetologii, a
Klientami, obowiązki Stron umów oraz zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin jest dostępny za
pośrednictwem
strony
internetowej
kliniki
pod
adresem:
https://luxbeauty.pl/wpcontent/uploads/2020/03/Regulamin-Salonu-Lux-Beauty-3.pdf, a także w siedzibie kliniki przy ulicy
Etiudy Rewolucyjnej 32, w Warszawie (02-643).
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści definicje oznaczają:
1) Klinika - Lux Beauty Warszawa - Klinika Depilacji Laserowej i Kosmetologii, której siedziba
znajduje się w Warszawie (02-643), przy Etiudy Rewolucyjnej 32, Warszawa i która prowadzona
jest przez Justynę Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie
(02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824
2) Pracownik- personel posiadający kwalifikacje i wiedzę - świadczący Usługi w imieniu i na
rachunek Kliniki.
3) Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną– która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę z Kliniką.
4) Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U. 16, poz. 93 ze zmianami).
4) Usługi- usługi świadczone w Klinice w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorcę, w siedzibie Kliniki, o których mowa w punkcie 2.1 Regulaminu.
5) Cennik- informacja na temat aktualnych cen oraz promocji w Klinice, na świadczone przez
Klinikę Usługi, dostępna na stronie internetowej Kliniki oraz w siedzibie Kliniki. Wszystkie ceny
podane w Cenniku są wyrażone w złotych polskich.
6) Umowa- umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Kliniką, a Klientem.
7) Umowa na Odległość- Umowa zawarta pomiędzy Kliniką, a Konsumentem przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami). Momentem
zawarcia Umowy na Odległość jest dokonanie przez Konsumenta, za pośrednictwem poczty
elektronicznej: recepcja@luxbeauty.pl, telefonicznie pod numerami telefonów: + 48 690-450-436;
+48 690 451 106, przez profil facebook o nazwie: https://www.facebook.com/LuxBeauty561488297657602, lub programu Versum, akceptacji istotnych postanowień Umowy, w tym w
szczególności dokonanie akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad wpłaty zaliczki na poczet
wynagrodzenia za Usługę (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku) lub pełnej opłaty za
Usługę (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).
7) Konsultacja- bezpłatna rozmowa Pracownika z Klientem przed wykonywanym Zabiegiem.
8) Zabieg- zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny, zabieg przy użyciu Lasera Motus
AX Deka, Soprano Ice Ttanium, Dermapen 4, Plexr Plus, Depilacja woskiem, Henna Brwi i Rzęs,
Peelingi chemiczne, Mikrodermabrazja Diamentowa, Peeling Kawitacyjny, Sonoforeza,

D’Arsonval, wykonywane w Klinice przez Pracowników o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach
świadczonych usług, w ramach aktualnego Cennika.
8) Pakiet Zabiegów- większa liczba Zabiegów (od 3 do 10) sprzedawanych przez Klinikę w
ramach jednorazowo płatnego pakietu, którego cena jest niższa niż suma cen jednostkowych
poszczególnych Zabiegów zawartych w danym pakiecie,
9) Voucher Upominkowy - bon usługowy wydawany Klinikę w formie papierowej, (a w
wypadku jego sprzedaży w ramach Umowy Zawartej na Odległość – w formie elektronicznej pliku
PDF lub przesyłką pocztą tradycyjną/ kurierem), uprawniający jego posiadacza bonu do
skorzystania z Usług Kliniki na warunkach określonych na samym bonie, do wartości limitu
kwotowego wyrażonego w treści bonu.
10) Strona Internetowa- oficjalna strona WWW Kliniki mieszcząca się pod adresem:
https://luxbeauty.pl/
3. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z Usług Kliniki, dokonanie przedpłaty oraz rezerwacja terminu są
równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkami koniecznymi dla
skorzystania z Usług oferowanych przez Klinikę są:
1) wypełnienie przez Klienta obowiązujących w Klinice formularzy i oświadczeń, które są
niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi, w tym w szczególności: udzielenie w sposób
świadomy zgody na wykonanie Zabiegu oraz innych przedstawionych dokumentów niezbędnych
do prawidłowego wykonania Zabiegu/ Pakietu Zabiegów, jak również wypełnienie przez Klienta
ankiety wstępnej kwalifikacji/ oświadczenia o stanie zdrowia związanego z Covid-19,
2) zachowanie niezbędnych środków ostrożności i respektowanie zaleceń sanitarnych
przekazywanych przez Pracowników Kliniki.
3) zakwalifikowanie Klienta przez pracowników Kliniki do danego Zabiegu.
4) zgoda na wykonanie zdjęć obszaru, który ma być poddany Zabiegowi - przed i po Zabiegu
5. Klinika świadczy Usługi wyłącznie w godzinach pracy Kliniki. Informacja o godzinach otwarcia
Kliniki zamieszczona jest na Stronie Internetowej Kliniki. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany
czasu pracy. Przez zmianę czasu pracy Kliniki należy rozumieć: czasowe zamknięcie Kliniki lub
czasowe skrócenie/ wydłużenie godzin pracy.
6. Informacja o Usługach oferowanych przez Klinikę znajduje się na Stronie Internetowej oraz w
siedzibie Kliniki. Klinika zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian zarówno w katalogu
oferowanych Usług jak i w Cenniku.
8. Klinika oświadcza, że brak jest jakichkolwiek przesłanek prawnych oraz faktycznych
uniemożliwiających Klinice wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu.
§2
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLINICE
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług, warunkiem
wykonania przez Klinikę Usługi jest wyrażenie przez Klienta w sposób świadomy zgody na Zabieg,
na formularzu obowiązującym w Klinice - przedstawionym do zapoznania się z jego treścią Klientowi
przed wykonaniem Zabiegu, po odebraniu od Klienta czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia.
2. Zgodę na Zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do
czynności prawnych. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia- formularz ze zgodą
na zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego małoletniego Klienta,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi w przypadku:

1) braku zgody Klienta na wykonanie Zabiegu lub w przypadku gdy zgoda nie została udzielona w
sposób prawidłowy, tj. z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2) gdy stan Klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków,
mogących mieć wpływ w ocenie Pracownika Kliniki na wystąpienie ewentualnych powikłań w
związku z wykonywanym Zabiegiem lub też uniemożliwić bądź utrudnić jego wykonanie.
3) niezastosowania się przez Klienta do zaleceń Pracownika Kliniki w zakresie przygotowania się
w ściśle określony sposób do Zabiegu, w tym w szczególności wykonania oraz przedstawienia
niezbędnych badań lub w przypadku braku zastosowania się we wskazanym terminie do zaleceń
związanych z wykonywanym Zabiegiem.
4) braku zgody Klienta na działania, konieczne do prawidłowego wykonania przez Pracownika
Zabiegu, w tym w szczególności braku zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub też
odmowy udzielenia informacji lub nieudzielenie informacji koniecznych do prawidłowego
wykonania Usługi przez Pracownika bądź niewypełnienia przez Klienta obowiązujących w Klinice
formularzy/oświadczeń
5) gdy w ocenie Pracownika Klient nie kwalifikuje się do danego Zabiegu, ze względów o
charakterze medycznym/zdrowotnym
6) spóźnienia Klienta na Zabieg przekraczającego 15 minut.
7 niedokonanie przez Klienta płatności za Usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
4. Klinika zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu wykonania Usługi w następujących
przypadkach gdy:
a) wykonanie Zabiegu było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Kliniki (takich jak awaria
urządzeń, mediów, choroba lub nieprzewidziana nieobecność Pracownika przeprowadzającego
Zabieg, siła wyższa w tym zalecenia Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji w związku z
pandemią covid-19).
b) konieczne jest wykonanie dodatkowych badań przez Klienta przed wykonaniem Usługi lub
zaszła inna uzasadniona przesłanka warunkująca zmianę terminu.
5. Klientom zamierzającym skorzystać z Usług Kliniki Klinika zaleca przed planowanym Zabiegiem,
poddanie się standardowym badaniom lekarskim w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku
przeciwwskazań medycznych do skorzystania z Usług oferowanych przez Klinikę.
6. Klient jest zobowiązany do stosowania się do wszystkich zaleceń Pracowników Kliniki udzielonych
mu w związku z planowaną i wykonaną Usługą oraz do dochowania terminów i zasad kontroli po
wykonanym Zabiegu/ Pakiecie Zabiegów.
§3
UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE KONSULTACJI/ ZABIEGÓW
1. Umówienie się przez Klienta na Konsultację/ Zabieg w Klinice, może nastąpić: za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem recepcja@luxbeauty.pl, telefonicznie pod numerem telefonu
+48 690-450-436,
+48
690
451 106,
przez
profil
na
facebook
o
nazwie:
https://www.facebook.com/LuxBeauty-561488297657602 lub program Versum.
2. Do Klienta, po umówieniu Konsultacji/ Zabiegu, zostanie każdorazowo wysłane potwierdzenie
planowanego terminu wykonania Konsultacji/ Zabiegu, za pomocą smsa i/lub maila- wyłącznie na
podany numer telefonu i/lub wskazany adres mailowy.
3. Klient zobowiązany jest przybyć do Kliniki na umówioną Zabieg 10 minut wcześniej przed
wyznaczoną godziną Zabiegu celem dopełnienia niezbędnych formalności oraz przygotowania się do
planowanej Zabiegu.
4. W razie braku możliwości przybycia Klienta na umówioną Konsultację/Zabieg w ustalonym
terminie Klient jest zobowiązany do poinformowania Kliniki nie później niż 24 godziny przed

ustalonym terminem Konsultacji/Zabiegu. W takim przypadku Klientowi przysługuje możliwość
odwołania lub zmiany terminu Konsultacji/Zabiegu na inny ustalony z pracownikiem Kliniki. W
przeciwnym razie zarezerwowany przez pacjenta termin ulega wykreśleniu. W przypadku
nieprzybycia w ustalonym terminie Klienta na zakupiony wcześniej Zabieg oraz braku
poinformowania Kliniki o swojej nieobecności w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym
niniejszego paragrafu, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu płatności za Zabieg. W
przypadku wykupionego pakietu zabiegów, w razie nieprzybycia Klienta w ustalonym terminie oraz
braku poinformowania Kliniki o swojej nieobecności, klientowi przepada nieodwołany zabieg.
5. W razie spóźnienia się Klienta na Konsultację/ Zabieg, Klinika ma prawo do skrócenia
umówionego Zabiegu/Konsultacji o czas spóźnienia się Klienta. W razie spóźnienia Klienta
przekraczającego 15 minut, Klinika ma prawo do odmowy wykonania Zabiegu zgodnie § 2 pkt 3.6.
Regulaminu. W tych przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu płatności za
Zabieg.
6. W razie braku możliwości odbycia przez Klienta Zabiegu, w umówionym terminie z uwagi na stan
zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionego wcześniej Zabiegu, dokonana wpłata za
niewykorzystane Usługi w Klinice jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego
zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację Usługi.
7. Klientowi po wykonaniu Zabiegu/ Pakietu Zabiegów w Klinice, przysługuje prawo do bezpłatnej
wizyty kontrolnej po uprzednim umówieniu terminu z Pracownikiem Kliniki.
§4
PŁATNOŚCI
1. Klient dokonuje płatności za Zabieg/Pakiet Zabiegów/Voucher Podarunkowy lub Groupon.
świadczone przez Klinikę przed jego wykonaniem według Cennika obowiązującego w dniu jego
zakupu.
2. Klient może dokonać płatności, o której mowa w ust. 1 w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w
siedzibie Kliniki lub w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klinikę nr rachunku:
18 1020 1127 0000 1402 0301 9288.Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, w
przypadku braku zapłaty za Zabieg/Pakiet Zabiegów przed wykonaniem Zabiegu/Pakietu Zabiegów
lub braku zaksięgowania się płatności, najpóźniej w dniu, w którym Klient umówił się na Zabieg.
5. Klinika po dokonaniu płatności przez Klienta wystawia paragon fiskalny za Zabieg lub na życzenie
Klienta fakturę VAT.
6. Klinika zastrzega prawo do zachowania płatności Klienta za Zabieg, w przypadkach, o których
mowa w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu.
7. Płatność za Pakiet Zabiegów w Klinice dokonywana jest przez Klienta w wysokości według
Cennika obowiązującego w dniu zakupu Pakietu Zabiegów:
1) jednorazowo za cały Pakiet Zabiegów najpóźniej w dniu pierwszego Zabiegu wykonywanego w
ramach Pakietu Zabiegów.
2) w 3 równych transzach w wysokości według Cennika obowiązującego w dniu zapłaty pierwszej
transzy za Pakiet Zabiegów, przy czym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności pierwszej
transzy za Pakiet Zabiegów najpóźniej w dniu pierwszego Zabiegu wykonywanego w ramach
Pakietu Zabiegów.
Brak dokonania przez Klienta Płatności w tym terminie skutkuje zastosowaniem przez Klinikę cen jak
dla indywidualnego Zabiegu, obowiązujących w Cenniku w dniu zakupu Zabiegu.
8. Klientowi przysługuje prawo do odwołania/zmiany terminu Zabiegu zakupionego w ramach Pakietu
Zabiegów, zastrzeżeniem dochowania przez Klienta zasad oraz terminu przewidzianych w § 3 ust 4 i 5
Regulaminu.

9. W przypadku, zgodnego z Regulaminem odwołania przez Klienta umówionego i opłaconego
Zabiegu/Pakietu Zabiegów lub w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w § 3 ust. 6
Regulaminu płatność podlega zwrotowi na wyraźne żądanie Klienta. Zwrot płatności dokonany
zostanie przez Klinikę w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia rezygnacji przez Klienta
z Zabiegu.
10. Zatrzymanie płatności przez Klinikę w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie nie
wyłącza możliwości dochodzenia przez Klinikę roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
§5
VOUCHERY PODARUNKOWE
1. Voucher Podarunkowy może opiewać na dowolną kwotę lub zostać wystawiony na konkretny
Zabieg/ Pakiet Zabiegów.
2. Voucher Podarunkowy Bony Podarunkowe jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego
zakupu. W tym okresie należy skorzystać z Zabiegu lub aktywować Voucher, tzn. rozpocząć
korzystanie z Pakietu Zabiegów. Po upływie terminu ważności Vouchera Podarunkowego przepada
możliwość skorzystania z Zabiegu/ Pakietu Zabiegów nim objętych. Voucher Podarunkowy może
zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych Usług.
3. Voucher Podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. W przypadku wyboru
przez Klienta Usług, których wartość opiewa na wyższą kwotę niż kwota objęta Voucherem
Podarunkowym, istnieje możliwość dopłaty do Voucheru Podarunkowego. W przypadku wyboru
przez Klienta Usług, których wartość opiewa na kwotę niższą niż kwota objęta Voucherem
Podarunkowym, nie ma możliwości wydania reszty w gotówce lub w formie przelewu z Vouchera
Podarunkowego.
§6
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ
1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.
poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zakupionego Zabiegu/Pakietu Zabiegów lub
Vouchera Podarunkowego, Konsument przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość i zwrotu kosztów zakupionego Zabiegu/Pakietu Zabiegów lub Vouchera Podarunkowego,
bez konieczności podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art.
33, art. 34 ust.2 i 35 tejże ustawy. Prawo odstąpienia od Umowy Zawartej na Odległość odnosi się
wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej, tj. wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z
konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Kliniki, wskazany w § 1 ust 2.1
Regulaminu.
3. Czternastodniowy dniowy termin, o którym w ust. 1 niniejszego paragrafu, liczony jest od dnia, w
którym Konsument dokonał płatności za Zabieg/Pakiet Zabiegów na rachunek bankowy wskazany
przez Klinikę. Do zachowania tego terminu konieczne jest wysłanie Klinice oświadczenia
dotyczącego wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Zawartej na Odległość, umowa jest uważana za
niezawartą, a Konsumentowi zostaje zwrócona uiszczona przez Klienta płatność. Wówczas Zabieg/
Pakiet Zabiegów lub Voucher Podarunkowy zostają anulowane przez Klinikę.
5. Zwrot płatności Konsumentowi i anulowanie Zabiegu/ Pakietu Zabiegów lub Voucheru
Podarunkowego nastąpią niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od
dnia otrzymania przez Klinikę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

§7
REKLAMACJA
1. Klinika zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klientów Usługi wolne od wad i ponosi
odpowiedzialność, jeżeli sprzedane Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
2. Wszelkie reklamacje, które wynikają z naruszenia praw Klienta wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa bądź wynikające z naruszenia treści Regulaminu, powinny być
kierowane na piśmie na adres Kliniki lub drogą mailową, na adresy wskazane § 1 ust. 2.1 Regulaminu
niezwłocznie po stwierdzeniu przez Klienta nieprawidłowości.
3. Klinika zobowiązuje się rozpatrzyć prawidłowo doręczoną reklamację Klienta, w terminie do
czternastu dni roboczym od daty jej prawidłowego doręczenia lub od daty wizyty, o której mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu. Klient zostanie poinformowany o decyzji Kliniki w formie pisemnej lub
odpowiednio mailowej na wskazany przez Klienta adres.
4. Na wyraźną prośbę pracownika Kliniki, Klient zobowiązany jest stawić się osobiście w Klinice w
terminie uzgodnionym z pracownikiem Kliniki, celem zweryfikowania zasadności w ramach
reklamacji przez Klienta zastrzeżeń.
5. Zakupione w cenach promocyjnych: zabiegi, pakiety zabiegów lub Vouchery podarunkowe nie
podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę po upływie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu.
§8
PRAWA, OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient korzystający z Usług Kliniki lub przybywający na Konsultację do Kliniki jest zobowiązany
do:
1) przestrzegania zapisów, które wynikają z Regulaminu.
2) przestrzegania wszelkich zasad o charakterze porządkowym, które obowiązują w Klinice, w tym
w szczególności zawartych w formie pisemnej na tablicach informacyjnych i innych dokumentach
oraz informatorach i wewnętrznych procedurach obowiązujących w Klinice, a także zasad i zaleceń
przekazanych w formie ustnie przez pracowników Kliniki.
3) przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych oraz zażywania środków odurzających i innych substancji, które mogłyby zagrażać
życiu lub zdrowiu Klienta bądź powodować/ zwiększać ryzyko powikłań podczas i po Zabiegu, na
terenie Kliniki oraz przybywania do Kliniki po spożyciu lub pod wpływem napojów alkoholowych
lub działania substancji i środków odurzających i innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu
lub zdrowiu Klienta bądź powodować/ zwiększać ryzyko powikłań podczas i po Zabiegu.
4) posiadania ważnego dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie tożsamości Klienta oraz
okazania go na prośbę pracownika Kliniki, w celu realizacji Umowy/ Umowy Zawartej na
Odległość, Vouchera Upominkowego.
5) poszanowania godności, prywatności i uprzejmego traktowania pracowników i innych Klientów
Kliniki
6) poszanowania mienia będącego własnością Kliniki, jej Pracowników i innych Klientów oraz do
zachowania w czystości pomieszczeń z których korzystają. W przypadku, celowego zniszczenia
mienia ww., osób bądź kradzieży ich mienia, Klient ponosi odpowiedzialność na zasadach
ogólnych.
7) przed rozpoczęciem Zabiegu/Pakietu Zabiegów/ realizacją Vouchera Podarunkowego zapoznać
się wszelkimi informacjami, propozycjami dotyczącymi Zabiegu/ Pakietu Zabiegów oraz
informacjami o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania i
rokowaniach Zabiegu/ Pakietów Zabiegów, konsekwencjach niezastosowania się przez Klienta do
terminów wykonywania Zabiegów i innych zaleceń Pracownika Kliniki oraz producentów

urządzeń, na których wykonywane są Usługi oraz Klient zobowiązany jest do złożenia czytelnego
podpisu, pod niezbędnymi dokumentami, oświadczeniami i formularzami potwierdzającymi fakt
zapoznania się z ich treścią. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji przez
Klienta, który nie stosuje się do zaleceń i terminów wskazanych Klientowi przez Pracownika
Kliniki lub producentów urządzeń, na których wykonywane są Usługi.
2. Klient ma prawo przed rozpoczęciem Zabiegu/Pakietu Zabiegów/ realizacją Vouchera
Podarunkowego, uzyskać od Pracownika Kliniki wszelkie informacje, propozycje dotyczące Zabiegu/
Pakietu Zabiegów, informacje o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania
i rokowaniach Zabiegu/ Pakietów Zabiegów
3. Klient, którego prawa wynikające z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa
zostały naruszone w związku ze świadczeniem przez Klinikę Usług w ramach łączących Klienta z
Kliniką Umowy ma prawo do złożenia skargi w formie pisemnej na adres mailowy:
recepcja@luxbeauty.pl
4. Klient ma prawo do poszanowania intymności i godności w trakcie świadczenia Usług przez
Pracownika Kliniki, który ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego
prawa.
§9
PRAWA, OBOWIĄZKI KLINIKI
1. Pracownicy Kliniki zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zapisów, które wynikają z Regulaminu oraz informowania o nich Klientów
Kliniki.
2) przestrzegania i informowania Klientów o wszelkich zasadach o charakterze porządkowym,
które obowiązują w Klinice, w tym w szczególności zawartych w formie pisemnej na tablicach
informacyjnych i innych dokumentach oraz informatorach i wewnętrznych procedurach
obowiązujących w Klinice.
3) noszenia odzieży ochronnej
4) przestrzegania zasad BHP
5) Pracownik Kliniki, przed rozpoczęciem Zabiegu/Pakietu Zabiegów/ realizacją Vouchera
Podarunkowego, ma obowiązek przekazać Klientowi wszelkie informacje, propozycje dotyczące
Zabiegu/ Pakietu Zabiegów, informacje o dających się przewidzieć następstwach zastosowania
albo zaniechania i rokowaniach Zabiegu/ Pakietów Zabiegów oraz odebrać od Klienta wszystkie
niezbędne dokumenty, oświadczenia i formularze, opatrzone czytelnym podpisem Klienta wraz z
datą.
6) poszanowania godności, prywatności i uprzejmego traktowania Klientów oraz innych
Pracowników.
§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów Kliniki jest przez Justynę Nowak prowadzącą
działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej
32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ulica Etiudy Rewolucyjnej
32 w Warszawie (02-643), NIP: 5213134974, REGON: 142370824, adres poczty elektronicznej
recepcja@luxbeauty.pl, zwana dalej Administratorem).
2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:
Justyna Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy
ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824. Kontakt z Administratorem
danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:

recepcja@luxbeauty.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 690-450-436 lub pisemnie na wyżej
wskazany adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe w Klinice przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WERozporządzenie RODO)
4. Administrator dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych z należytą starannością oraz zabezpieczył je przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Klinikę wyłącznie w celach związanych z
wykonaniem Umowy oraz do komunikacji z Klientem co do Usług, które Klient zakupił lub zamierza
zakupić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c, f a także zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest
niezbędne do:
1) wykonania umowy, której stronami są Klient i Justyna Nowak prowadzącą działalność pod
nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824
2) podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, takich jak udzielenie odpowiedzi
na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnego Klienta
3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji
lub powstania między Kliniką, a Klientem sporu dotyczącego realizacji Umowy, w celu
rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń
Kliniki.
4) w celu zapewnienia funkcjonowania profilu (w szczególności aby informować użytkowników o
naszych produktach i usługach, o wydarzeniach w których bierzemy udział jak również o osobach
z którymi współpracujemy) oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami, na portalach
społecznościowych: Facebook, Instagram, Google.
5) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Justynie Nowak prowadzącej działalność pod
nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP:
5213134974, REGON:142370824, w tym w szczególności: obowiązki podatkowe, rachunkowe.
6. Prawa przysługujące Panią/a, z związku z przetwarzaniem przez Klinikę danych osobowych:
1) Prawo dostępu do danych osobowych
2) Prawo do sprostowania danych osobowych
3) Prawo do usunięcia danych osobowych
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5) Prawo do przenoszenia danych osobowych
6) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakiej Pan/i udzielił Klinice
(skorzystanie przez Pana/Panią z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody)
7) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie
przez nas Pan/i danych. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego
dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f)
RODO). W takim przypadku Klinika nie będziemy mogła dalej przetwarzać Pana/i danych
osobowych, chyba że ważne, prawnie uzasadnione interesy Kliniki będą przeważać w konkretnym
przypadku nad Pana/i interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy
potrzebować Pana/i danych do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Kliniki. Jeśli jednak

Pana/i sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego
otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pana/i dane osobowe Klinika będzie przechowywać przez następujące okresy:
1) co do danych osobowych niezbędnych do realizacji zawartej przez Klinikę z Panem/Panią
Umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Klinice w związku
zawarciem Umowy –do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy lub
zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później
2) co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, dane
osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody
3) co do danych osobowych, których podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy
Kliniki, dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym dla realizacji celu dla którego
dane są przetwarzane z zastrzeżeniem, że w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Pana/Panią
przetwarzanie danych zostanie zakończone z momentem jego otrzymania, chyba że:
1) interesy Kliniki przeważają nad Pana/i interesami, prawami lub wolnościami, wówczas dane
osobowe Klinika będzie przetwarzać nadal, nie dłużej jednak niż do momentu realizacji celu dla
którego dane są przetwarzane
2) Pana/i dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Kliniki,
wówczas dane osobowe Klinika będzie przetwarzać do chwili prawomocnego zakończenia
postępowania sądowego, administracyjnego, wyjaśniającego lub egzekucyjnego.
8.Odbiorcami danych osobowych Klienta są:
1) podmioty, które zapewniają Klinice usługi: marketingowe, hostingowe, administracyjne,
prawne, księgowe, administrowanie stroną internetową i usługi z zakresu IT, Sodexo, usługi
pocztowe, dostawcy platform mediów społecznościowych i inni kontrahenci Kliniki.
2) Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
a) w przypadku gdy zagraniczne transfery danych mogą być realizowane co do niektórych
danych zbieranych przy użyciu plików cookies
b) w platformach mediów społecznościowych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Salonów Lux Beauty można kierować na adres
e-mail: recepcja@luxbeauty.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 690-450-436.
2. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze Klienta
pozostawione bez nadzoru.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2020 poz. 287 – tekst jednolity).
4. Regulamin wchodzi w życie 12marca 2021 roku. Aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, w tym
obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie https://luxbeauty.pl.
Oraz w siedzibie Kliniki. Klinika zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień
Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, wchodzą one w życie w terminie
wskazanym
w
informacji
o
zmianie
Regulaminu
opublikowanej
na
stronie
internetowej https://luxbeauty.pl.

