
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN PRODUKTU 
Karta rabatowa ‘Stomatologia’ (o wartości od 500 zł do 10000 zł) 

 
 

§ 1. Definicje. 
 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: 
 

ORGANIZATOR – DentaCare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 
Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602991, NIP: 951-22-46-602. 

 
BENEFICJENT – osoba uprawniona do korzystania z Produktu zakupionego przez Klienta. 

 
KLIENT – osoba fizyczna, która występuje jako strona w umowie oraz akceptant regulaminu i wykupuje na 
rzecz Beneficjenta Produkt. 

 
PRODUKT – pakiet medycznych usług stomatologicznych, objętych zakresem poszczególnych rodzajów Kart 
stomatologicznych. 

 
KARTA STOMATOLOGICZNA – pakiet medycznych usług stomatologicznych z określonym limitem 
kwotowym i określonym okresem ważności. 

 
POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA: dokument potwierdzający zawarcie umowy, zawierający dane Klienta i 
Beneficjenta, nazwę Produktu, cenę produktu, okres ważności zakupionego Produktu. 

 
§ 2. Miejsce korzystania z Produktu. 

 
1. Produkt może być wykorzystany w gabinetach stomatologicznych, w wybranych placówkach 

DentaCare: 
DentaCare Warszawa Ursynów / Mokotów - ul. Zamiany 12, 02-786 Warszawa 
DentaCare Warszawa Bemowo - ul. Powstańców Śląskich 87, 01-466 Warszawa 
DentaCare Warszawa Praga - ul. Majdańska 3 lok. 7a, 04-088 Warszawa 
DentaCare Warszawa Ursus - ul. Dzieci Warszawy 27 A lok 76, 02-495 Warszawa 
DentaCare Poznań Garbary - ul. Garbary 98-100, 61-757 Poznań 

 
2. Produkt może być wykorzystany wyłącznie we wskazanych powyżej placówkach DentaCare. 

 
§ 3. Warunki korzystania z Produktu. 

 
1. Możliwość skorzystania z zakupionego Produktu rozpoczyna się w dniu wskazanym w 

Potwierdzeniu Zamówienia jako data wejścia w życie umowy. 
 

§ 4. Realizacja Produktu 
 

1. Poszczególne usługi stomatologiczne w ramach Produktu mogą być realizowane w ciągu okresu, 
przypisanego dla danego wariantu Karty stomatologicznej, do wyczerpania limitu kwotowego, w 
niej wskazanego (dla kart o wartości 500 zł ważność wynosi 9 miesięcy, z kolei powyżej 1000 zł 
zawsze jest to 12 miesięcy). Bezpłatne przeglądy stomatologiczne mogą być realizowane 
wyłącznie w przypadku posiadania środków na karcie stomatologicznej. 

2. W przypadku wykonania usługi, przekraczającej limit kwotowy, Beneficjent zobowiązany jest do 
zapłaty różnicy ceny, z uwzględnieniem rabatu, wynikającego z zakresu karty stomatologicznej. 

3. Zakres Produktu opisany jest w § 5. 



 
 
 
 

§ 5. Zakres Produktu. 
 

1. W zależności od wybranego wariantu Produkt składa się z następujących konsultacji i badań 
diagnostycznych: 

 
 

 
Rodzaj badania / konsultacji 

Wysokość rabatu 

Badanie lekarskie stomatologiczne 100% 
Stomatologia zachowawcza 5% 
Pedodoncja 5% 
Profilaktyka stomatologiczna 5% 
Endodoncja 5% 
Chirurgia stomatologiczna 5% 
Protetyka stomatologiczna 5% 
Periodontologia 5% 
Implantologia 5% 
RTG pantomograficzne i RTG zęba 5% 

 
2. Niżej wymienione procedury nie są objęte rabatami z tytułu posiadania karty stomatologicznej: 

1. Z zakresu periodontologii : dodatkowe zastosowanie biomateriałów kościozastępczych. 
2. Z zakresu stomatologii zachowawczej: usuwanie amalgamatu metodą SMART. 
3. Z Zakresu stomatologii zachowawczej: wypełnienia kompozytowe materiałem 

wysokoestetycznym ENAMEL.  
4. Zabiegi wybielania zębów. 

   
§ 6. Zasady zakupu Produktu 

 
1. Produkt można kupić na swoją rzecz (dla siebie) lub na rzecz, wskazanej z imienia i nazwiska 

osoby trzeciej. 
2. Produkt można kupić na recepcji DentaCare, w klinikach wskazanych w § 2. 
3. Klient może zakupić dla danego Beneficjenta wyłącznie jedną kartę stomatologiczną. A po 

wykorzystaniu limitu może nabyć kartę kolejną. Nie istnieje możliwość zsumowania kwot z kilku 
kart. 

 
§ 7. Forma płatności. 

 
1. Płatność za produkt nabywca realizuje w recepcji wybranej placówki DentaCare: 

DentaCare Warszawa Ursynów / Mokotów - ul. Zamiany 12, 02-786 Warszawa 
DentaCare Warszawa Bemowo - ul. Powstańców Śląskich 87, 01-466 Warszawa 
DentaCare Warszawa Praga - ul. Majdańska 3 lok. 7a, 04-088 Warszawa 
DentaCare Warszawa Ursus - ul. Dzieci Warszawy 27 A lok 76, 02-495 Warszawa 
DentaCare Poznań Garbary – ul. Garbary 98-100, 61-757 Poznań 

 
2. Nabywca może dokonać płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej (kartą płatniczą lub kredytową). 

 
§ 8. Zgłaszanie uwag. 

 
Wszelkie uwagi dotyczące Produktu i jego realizacji można zgłaszać pod adresem biuro@dentacare.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@dentacare.pl


§ 9. Klauzula Informacyjna 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych DentaCare  Sp. z o. o, Al. 
Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa dostępne są na stronie www.dentacare.pl  i w recepcji. 

1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie DentaCare Sp. 
z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w 
następujący sposób:  

o listownie na adres: DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 
o przez formularz kontaktowy na stronie www.dentacare.pl 
o telefonicznie: 500 900 603 

2. Inspektor ochrony danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w 
następujący sposób:  

o listownie na adres: DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 
o przez e-mail: IOD@dentacare.pl 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Patryk Kuchta. 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy 
przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  

o udzielić świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii ogólnej, specjalistycznej i estetycznej, 
o zrealizować i obsłużyć Kartę Stomatologiczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
o dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
o obsłużyć reklamacje lub opinie, jeśli wpłyną, 
o przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych, 
o archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: 

o realizacja umowy, 
o prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych 

administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia, 

o przepisy prawa. 

4. Informacje dotyczące profilowania Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy 
profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. 
Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność 
administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści 
materiałów informacyjnych i promocyjnych. 
Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, 
język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło 
pozyskania danych. 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy 
opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas 
określony przez zawarte umowy, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach 
administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu. 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  
o podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy 

realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing. 
o podmiotom uprawnionym przepisami prawa, dotyczy to w szczególności Podmiotów 

medycznych, którym możemy przekazać Twoje dane jeśli tego będzie wymagało 
prowadzenie ciągłości leczenia. Będą to również podmioty reprezentujące organy władzy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

o podmiotom upoważnionym przez Ciebie. 



Jeśli jesteś pacjentem innego podmiotu Medicover Polska (Medi Partner sp. z o.o., Medvit sp. z o.o., 
Medicover sp. z o.o., Medicover Forsakring AB (Publ) S.A Oddział w Polsce,), to Twoje dane kontaktowe tj. 
adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą aktualizowane również w tym podmiocie dla 
zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonego procesu leczenia, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktu z Tobą. 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa 
związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – 
jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, 

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną 
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu, 

o prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
o prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
o prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy 

zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 
o prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
o prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 
(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

8. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Obowiązek podania danych Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem zawarcia 
lub realizacji umowy oraz wymogiem ustawowym. 

 
 

 
§ 10. Postanowienia końcowe. 

 
1. DentaCare zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
2. Wszelkie    zmiany    w    niniejszym    Regulaminie    wymagają    zachowania     formy     pisemnej,   pod  

rygorem  nieważności  i   będą   obowiązywały   po   upływie   7   dni   od   dnia   ich   ogłoszenia  w 
placówkach, wskazanych § 2. 

3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 
 
 

…………………………………………… 
(czytelnie: imię, nazwisko, data) 
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