
REGULAMIN REALIZACJI I NABYWANIA VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH NA SZKOLENIA 
DLA FIZJOTERAPEUTÓW W MED COACH: 

1. Definicje: Voucher upominkowy, zwany dalej Voucherem – Voucher na określoną 
kwotę, nabywany przez Klienta Firmy, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby 
trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym. Firma – MARCIN BURDACKI MED COACH, w 
której nabywany i realizowany jest Voucher.

2. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji miejsca na szkoleniu za 
pośrednictwem portalu www.med-coach.pl, zgodnie z ustalonymi terminami oraz 
podaniem numeru Vouchera (znajdującego się w dolnej części Vouchera). 

4. Voucher ważny jest rok od daty jego nabycia. 

5. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

6. W przypadku gdy wartość szkolenia jest niższa niż wartość Vouchera, Firma nie jest 
zobowiązana do zwrotu różnicy wartości. 

7. Wartości Vouchera nie można podzielić pomiędzy kilka szkoleń. Voucher może być 
wykorzystany tylko na jedno szkolenie. 

8. W przypadku, gdy wartość Usługi przekroczy wartość Vouchera Obdarowany dopłaca 
różnicę.

9. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami i rabatami dostępnymi w Firmie. 
Promocje nie łączą się.

10. Voucher może zostać zrealizowany w dowolnym mieście, w którym organizowane są 
przez Firmę szkolenia. 

11. Voucher może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego 
ważności. 

12. W przypadku chęci zmiany zapisu na inne szkolenie w ramach Vouchera należy 
poinformować Firmę drogą mailową lub telefonicznie (wszystkie adresy kontaktowe 
znajdują się w zakładce Kontakt) minimum na 4 tygodnie przed zapisem na 
dotychczasowe szkolenie. W innym wypadku, pierwszy zapis na szkolenie nie może 
ulec zmianie na inne.

13. W przypadku nieobecności na szkoleniu, na które dokonano zapisu Vouchera nie 
można wykorzystać ponownie

14. Etapy zakupu Vouchera:

- Na stronie www.med-coach.pl, należy otworzyć zakładkę VOUCHER.

- Następnie należy wybra

http://www.med-coach.pl/
http://www.med-coach.pl/


 kwotę Vouchera z listy oraz rodzaj vouchera (świąteczny, urodzinowy, mikołajkowy i 
okazjonalna)

- Wpisać swoje dane (imię, nazwisko, e-mail, telefon).

- Wpisać dane osoby, która ma być na Vocherze.

- Płatności należy dokonać za pośrednictwem PayU.

- Po poprawnym dokonaniu opłaty, Zamawiający otrzymuje na maila wypełniony 
Voucher o zdefiniowanej grafice i unikalnym numerze (plik w PDF).

15. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 
właściciel Firmy.

16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów. Zamawiający 
oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

17. Ochrona danych osobowych:

 Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Firmie MARCIN 
BURDACKI MED COACH wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 
Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane 
wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży 
Voucherów i realizacji Usług.

 Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup 
Vouchera).

 Administratorem danych osobowych jest Firma - sprzedawca, którego dane 
znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.

 Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i 
wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi 
związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania 
wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty 
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę danych.

 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.



 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie 
niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia 
Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

18. Firma ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany będą ogłaszane według 
standardowych ustaleń.

19. Regulamin realizacji i nabywania Voucherów Upominkowych na szkolenia dla 
fizjoterapeutów w Med Coach obowiązuje od dnia 04.12.2019 do odwołania przez Firmę. 


