
 

Regulamin programu METAMORFOZY PROJEKTOWANIE UŚMIECHU DSD 

 

I. Postanowienie ogólne: 

1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem programu METAMORFOZY – Projektowanie Uśmiechu DSD 

2. Wykonawcą programu jest  EURO DENT  C.S. oraz laboratorium  ArtOral Science & Elegance     

3. Biorąc udział w Programie, pacjent wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym   
    art.919-921 
 
II. Uczestnictwo w programie: 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym 26 - 58 lat. 
2. Program adresowany jest do osób, które chcą poprawić lub zmienić wygląd swojego uzębienia dzięki 
zabiegom: wybielania, licówkom porcelanowym, zabiegom z zakresu medycyny estetycznej w zależności od 
wskazań lekarza. 

III. Zasady uczestnictwa w programie: 

1. Etap I  

Zgłoszenie kandydatury. W zgłoszeniu obowiązkowo należy podać: 

- imię i nazwisko 

- numer  telefonu 

- prezentację swojej osoby - opcjonalnie   

- dwa zdjęcia twarzy z widocznym uzębieniem 

 
Zgłoszenia będą przyjmowane:  
- drogą elektroniczną na adres: eurodent@wp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać  METAMORFOZY 
- osobiście w oddziale Jasień przy ul. Jabłoniowej 20 lok. 9 lub oddziel Przymorze przy ul. Kołobrzeskiej 39F 
 
Miejsce realizacji  projektu metamorfozy EURO DENT C.S. ul. Jabłoniowa 20 lok. 9 oraz EURO DENT C.S.  
ul. Kołobrzeska 39F 
                                                                                                                               

2. Etap II  

Wybór pacjentów odbędzie się poprzez weryfikację nadesłanych zgłoszeń oraz na podstawie konsultacji 
lekarskich. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie  zostanie wybrana kolejna osoba z listy zgłoszeń. 
3.Etap III       
Przed przystąpieniem do zabiegów wybrani uczestnicy podpisują dokumenty: 

- umowę o zezwolenie na korzystanie z wizerunku, 

- zgodę na leczenie protetyczne,  

- zgodę na zmianę wizerunku: makijaż twarzy, zabiegi: fryzjerskie i z zakresu medycyny estetycznej, wybielania   

  zębów. 

Podpisanie w/w dokumentów stanowi warunek do wzięcia udziału w programie METAMORFOZA – 

PROJEKTOWANIE UŚMIECHU DSD. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w przewidzianych zajęciach i zabiegach zgodnie z ustalonym 
harmonogramem.  
6. Organizator zachowuje prawo do wyłonienia osób rezerwowych. 
7. W przypadku rezygnacji z udziału w programie Metamorfozy Projektowanie Uśmiechu DSD Pacjent 
zobowiązany jest to zwrotu kosztów według cennika obowiązującego w EURO DENT C.S. 
 
IV. Postanowienia końcowe: 
1. Kwestie sporne będzie rozstrzygać Organizator 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawne 

mailto:eurodent@wp.pl


 
V. Przetwarzanie danych osobowych 
Dane osobowe i wszystkie zabiegi  wykonywane w gabinecie są objęte tajemnicą lekarską. 

1. Biorąc udział w Programie, pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych prze Euro Dent 

C.S. sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Gdańsku  

2. Administratorem danych osobowych jest EURO DENT C.S. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K. z 

siedzibą w Gdańsku ul. Marusarzówny 2 lok 37 adres e-mail eurodent@wp.pl, eurodent-biuro@wp.pl. Pani/Pana  

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/usługi zawartych między Administratorem Danych, a 

Panią/Panem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f, art. 9   ust. 2 lit h  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 zwanym w skrócie RODO   

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz uczestniczące w realizacji Programu METAMORFOZY 

PROJEKTOWANIE UŚMIECHU DSD. 

4. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń. Zostaną one wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego 

przeprowadzenia Programu  

5. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usługi 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2018 roku. 
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