Regulamin promocji „Uwielbiam Eyeoxy”

§ 1 Informacje ogólne
1. Organizatorem promocji jest przedsiębiorca działający pod firmą Wojciech Kasprzak Optyka i
Optometria z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
posługującą się numerem NIP 622-272-18-49 *„Organizator”]
2. Uczestnikiem Promocji może byd wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolnośd do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380), posiadająca wadę wzroku wskazującą na
zasadnośd używania zestawu soczewek kontaktowych *„Uczestnik”]
3. Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, we wszystkich salonach
Organizatora w Kaliszu, Krotoszynie, Nowych Skalmierzycach oraz Ostrowie Wielkopolskim
*„Salony”+ wskazanych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.optykkasprzak.pl *„Strona”+
4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
*„Okres”+.
5. Tekst regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Promocji, do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na Stronie *„Regulamin”+.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380).

§ 2 Zasady promocji
1. Celem wzięcia udziału w promocji, Uczestnik zobowiązany jest łącznie spełnid następujące
warunki:
1.1 wypełnid formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie *„Formularz”+, poprzez
podanie następujących danych Uczestnika:
1.1.1 imię i nazwisko;
1.1.2 adres e-mail;
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1.1.3 numer telefonu;
1.1.4 wskazanie adresu Salonu, w którym Uczestnik planuje odebrad zestaw
soczewkowy, o których mowa w § 1 punkcie 3;
1.2 Wyrazid zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika poprzez odpowiednie
oznaczenia pola znajdującego się na Formularzu pod treścią oświadczenia wymaganego
stosownymi przepisami prawa i zgodnego z postanowieniami Regulaminu;
1.3 Przesład poprawnie i kompletnie wypełniony Formularz do Organizatora przy
wykorzystaniu funkcjonalności Strony *„Rejestracja”+.
1.4 Po dokonaniu Rejestracji Uczestnik otrzymuje wiadomośd zwrotną na Stronie,
potwierdzającą Rejestrację.
1.5 Celem odebrania Zestawu soczewek Uczestnik powinien, w terminie nie późniejszym niż
do dnia 31 grudnia 2018 roku, udad się do Salonu, wskazanego przez Uczestnika w
Formularzu (zgodnie z postanowieniami §2 punktu 1.1.4)
1.6 Upoważnionemu pracownikowi Salonu przysługuje prawo zażądania okazania przez
Uczestnika jego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz utrwalenia danych zawartych na
tym dokumencie (imienia i nazwiska Uczestnika), celem weryfikacji wypełnienia przez
Uczestnika wymogów określonych niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności
spełnienia przez Uczestnika warunku wskazanego w §2 punktu 1.7 Regulaminu.
1.7 Jeden Uczestnik otrzymad tylko jeden Zestaw soczewkowy.
1.8 Jedna osoba fizyczna może dokonad tylko jednej Rejestracji.
1.9 Formularze nie zawierające wszystkich danych wskazanych w §2 punktu 1.1 lub nie
wskazujące na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą uprawniały
Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji.
1.10 Zestaw soczewek nie podlega wymianie na równowartośd w pieniądzu, ani na
jakiekolwiek inne produkty lub usługi innego rodzaju.
1.11 Salon ma prawo odmówid wydania Zestawu soczewek Uczestnikowi nie posiadającemu
wady wzroku wskazującej na zasadnośd ich używania.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W ramach Promocji Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną
zgodnie z postanowieniami Regulaminu i warunkami określonymi na Stronie. Przez usługi
świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Regulaminu należy rozumied w szczególności
usługi takie jak:
1.1 udostępnienie Regulaminu na Stronie;
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1.2 umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Promocji za pośrednictwem Strony;
1.3 umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami za pośrednictwem
Strony.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora
wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Promocji.
3. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer
8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.
4. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony treści o
charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych
Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich,
poniżających, ośmieszających itp.
5. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Promocji może wiązad się z zagrożeniem po
stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania
systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie
użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia
systemu, spam, usuwanie danych itp.
6. Aby zminimalizowad zagrożenia, o których mowa w § 3 punkcie 5 powyżej, Uczestnik
powinien zaopatrzyd się w sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w
program antywirusowy i dokonywad systematycznych aktualizacji tego programu.
7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeo systemowych i stałej pomocy
informatycznej.
8. Organizator informuje, że Strona może wykorzystywad tzw. „cookies“, czyli małe pliki
tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Uczestnika dla celów statystycznych i
analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są
nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest
możliwe poprzez zmianę ustawieo przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje
braku możliwości korzystania z funkcjonalności Promocji.

§ 4 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wojciech Kasprzak Optyka i
Optometria z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Promocji.
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3. Administrator danych powierza do przetwarzania dane osobowe Uczestników w
związku z realizacją Promocji na rzecz przedsiębiorcy działającego pod firmą CooperVision
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.
4. Dane osobowe będą zbierane w zakresie i celu wynikającym z Regulaminu oraz pozwalającym
na przypisanie im informacji o rozpoczęciu i zakooczeniu oraz zakresie korzystania z usług
świadczonych elektronicznie w ramach Promocji i oznaczeo identyfikujących zakooczenie
systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, z której korzysta Uczestnik.
5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w
Promocji.
7. Dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych
oraz polityką prywatności dostępną na Stronie.
8. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem
sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

§ 5 Postanowienia koocowe
1. Dokonanie rejestracji na zasadach określonych w § 2 Regulaminu jest równoznaczne z
akceptacją postanowieo Regulaminu.
2. Regulamin dostępny jest w salonach Organizatora oraz na stronie internetowej:
http://www.optyk-kasprzak.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej,
pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 2 dni od dnia ich ogłoszenia na
stronie http://www.optyk-kasprzak.pl.
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
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