
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA PODARUNKOWEGO 

 

§1 

Informacje ogólne 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Vouchera Podarunkowego. 

 

§2 

Definicje 

Wydawca Vouchera – MEDIKOR III Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, 

NIP: 7343272374, REGON: 120575874, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 

XI Wydz. Gosp. KRS: 0000492736 

CM Medikor – Przychodnia Medikor, mieszcząca się przy ul. Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz, 

będąca zakładem leczniczym Wydawcy Vouchera. 

Voucher Podarunkowy – bon towarowy, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w CM Medikor 

jednokrotnie lub wielokrotnie, w zakresie ustalonego limitu kwotowego oraz ważności w/w limitu.  

Nabywca – osoba fizyczna, która nabywa Voucher Podarunkowy.  

Użytkownik – osoba realizująca Voucher Podarunkowy. 

Usługi – wszystkie konsultacje, badania USG, badania laboratoryjne dostępne w ofercie CM Medikor.  

 

§3 

Nabycie Vouchera 

1. Wydawca Vouchera oferuje do nabycia Voucher Podarunkowy o wartości określonej 

przez Nabywcę. 

2. Voucher Podarunkowy jest do nabycia wyłącznie w rejestracji CM Medikor. 

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy Vouchera środków pieniężnych w 

kwocie równej wartości nominalnej Vouchera Podarunkowego, a Wydawca Vouchera 

zobowiązuje się wydać Voucher Podarunkowy Nabywcy po otrzymaniu środków 

pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera Podarunkowego. 

4. Realizacja Usług w ramach posiadanego Vouchera Podarunkowego możliwa jest 

wyłącznie w  CM Medikor.  

5. Voucher Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) 

ani zwrotowi. 

6. Podczas zakupu Vouchera Podarunkowego wymagane jest podanie danych Nabywcy 

umożliwiających wystawienie noty obciążeniowej. 



 

 

7. W ramach wniesionej opłaty Nabywca otrzymuje Voucher Podarunkowy w formie 

dokumentu w postaci papierowej z informacją o kwocie  wpłaconej przez Nabywcę wraz 

unikalnym numerem wskazującym na oryginalność pochodzenia Vouchera 

Podarunkowego.  

8. Skorzystanie z Usług w ramach posiadanego Vouchera Podarunkowego możliwe jest 

wyłącznie po okazaniu go w rejestracji CM Medikor.  

 

§4 

Termin ważności Vouchera 

1. Voucher Podarunkowy jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia nabycia. 

 

§5 

Płatność Voucherem 

1. Voucher Podarunkowy upoważnia do zakupu dowolnie wybranej Usługi dostępnej 

w CM Medikor. Wartość Usługi określa Cennik Usług Medycznych Wydawcy Vouchera, 

dostępny w rejestracji CM Medikor.  

2. Użytkownika obowiązuje wartość Usługi ujawniona w Cenniku Usług Medycznych 

Wydawcy Vouchera w momencie płatności Voucherem Podarunkowym za Usługę. 

3. Płatność Voucherem Podarunkowym za Usługi dokonywana jest w rejestracji Wydawcy 

Vouchera, mieszczącej się w CM Medikor. 

4. W przypadku zakupu Usług o kwocie wyższej niż wartość posiadanego Vouchera 

Podarunkowego, Użytkownik przed skorzystaniem z Usługi zobowiązany jest dopłacić 

różnicę (gotówką lub kartą płatniczą). 

5. W przypadku zakupu Usług o kwocie niższej niż wartość posiadanego Vouchera 

Podarunkowego reszta pozostaje do wykorzystania przy następnej wizycie w CM Medikor. 

6. W celu skorzystania z Vouchera Podarunkowego należy wcześniej umówić się w 

rejestracji CM Medikor na wybrane Usługi telefonicznie pod numerem: 18 531 05 40 lub 

mailowo wysyłając wiadomość na adres: rejestracja@medikor.pl. 

7. Po upływie terminu ważności Vouchera Podarunkowego nie można nim dokonywać 

płatności za Usługi. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera 

Podarunkowego w okresie jego ważności, różnica nie jest zwracana. 
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§6 

Utrata lub zniszczenie Vouchera 

1. Wydawca Vouchera Podarunkowego nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, 

uszkodzenie, zniszczenie lub jakąkolwiek inną utratę Vouchera Podarunkowego oraz za 

niepoprawne korzystanie z Vouchera Podarunkowego przez Nabywcę/Użytkownika.  

2. W przypadku utraty, uszkodzenia zniszczenia kradzieży lub innej utraty Vouchera 

Podarunkowego Nabywcy/Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 

do CM Medikor ani Wydawcy Vouchera, w szczególności Wydawca Vouchera nie 

dokonuje jego wymiany ani nie wydaje duplikatów. 

 

§7 

Uwagi i reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Vouchera Podarunkowego będą rozpatrywane w terminie 14 dni, od 

dnia wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można 

złożyć w formie pisemnej wysyłając na adres: Medikor III Sp. z o.o., ul. Długosza 45, 33-300 

Nowy Sącz lub na adres mailowy: reklamacje@medikor.pl  

 

§8 

Ochrona danych osobowych 

1. Nabywca potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, numer telefonu oraz adres email) w celach związanych z zakupem oraz 

realizacją Vouchera Podarunkowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)1, a 

także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących m.in. w zakresie przepisów o 

rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest nabycie 

Vouchera Podarunkowego. 

2. Administratorem uzyskanych w ten sposób danych osobowych jest  Wydawca Vouchera.  

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem email: iod@ujastek.pl. 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w 

                                                           
1
 Rozporządzenie 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej: „RODO”). 
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którym powstał po stronie Wydawcy Vouchera obowiązek podatkowy związany z 

wykorzystaniem Vouchera Podarunkowego.  

3. Nabywca/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące 

przepisy, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organizator nie będzie wykorzystywał 

przetwarzanych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik oraz Nabywca poprzez odbiór Vouchera Podarunkowego oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

2. Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika lub  Nabywcę zasad określonych w 

niniejszym Regulaminie powoduje brak możliwości skorzystania z Vouchera 

Podarunkowego.  

3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia Nabywcy/ Użytkownika wynikające 

z Vouchera Podarunkowego już wydanego i opłaconego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2021 roku.   

 

 

 

Podpis Nabywcy 

 

……………………………………….. 

 


