Regulamin konkursu
„Mój Bezpieczny Salon Optyczny”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Mój Bezpieczny Salon Optyczny” (zwanym dalej
„Konkursem”), jest „Grupa Essilor” tworzona przez: spółkę pod firmą Essilor Polonia Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Annopol 17, (03-236 Warszawa) numer KRS 0000120470, spółkę pod firmą JZO
S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, (58-500 Jelenia Góra) numer
KRS: 0000644768 oraz spółkę pod firmą JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Chodzieskiej 15 (60-418 Poznań) numer KRS 0000182261, które zwane będą dalej łącznie
Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym
w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://mojbezpiecznysalonoptyczny.pl/
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy dołączyli do akcji „Mój
Bezpieczny Salon Optyczny”.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, i tym samym być jego uczestnikiem, w terminie od dnia
10.04.2020 roku do dnia 30.04.2020 roku :
a) należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
b) być uczestnikiem akcji „Mój Bezpieczny Salon Optyczny”, tj. podpisać „Porozumienie o
współpracy oraz odbyć szkolenie online”,
c) wysłać wiadomość na adres kontakt@bezpiecznysalonoptyczny.pl, , wpisując w treści dane
salonu optycznego biorącego udział w akcji „Mój Bezpieczny Salon Optyczny”.
3. Konkurs trwa od dnia 10.04.2020 roku do dnia 30.04.2020 roku do godziny 23.59.
4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
§3. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest osłona do lampy szczelinowej („Nagroda”).
2. Nagrody zostaną przyznane stu pierwszym uczestnikom Konkursu, którzy spełniają warunki
określone w paragrafie 2 niniejszego Regulaminu.
3. Każdy ze stu laureatów Konkursu zwanych dalej „Zwycięzcą”, może otrzymać tylko jedną
Nagrodę.
4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na
osoby trzecie.
§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W ramach Konkursu przyznane zostanie łącznie 100 (sto) Nagród.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o przyznanej Nagrodzie.
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3. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie czternastu dni [30 dni] od dnia zakończenia
Konkursu na koszt Organizatora przesyłką poleconą dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni roboczych od
daty przesłania danych adresowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych
danych, zmiany danych uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku
Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
odszukanie uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagród na adres mailowy kontakt@bezpiecznysalonoptyczny.pl
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja winna być zatytułowana: Konkurs: „Mój Bezpieczny
Salon Optyczny”
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu
Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
6. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania
w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. W zależności, z którą ze spółek uczestnik Konkursu zawarł porozumienie Czas na Wzrok
Administratorem będzie:
a. Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 17, (03-236 Warszawa);
b. JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, (58-500 Jelenia
Góra);
c. JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Chodzieskiej 15 (60-418
Poznań).
2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby każdego z
Administratorów.
3. Każdy z Administratorów powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować
się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych:
a. Essilor Polonia Sp. z o.o.: iod@essilor.pl;
b. JZO S.A.: iod@jzo.com.pl ;
c. JAI KUDO Polska Sp. z o.o.: iod@rodo.pl
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3. Przetwarzanie danych uczestnika odbywa się w następujących celach:
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony
interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na przeprowadzeniu
Konkursu;
b) realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów
księgowych i podatkowych w związku z wydaniem i rozliczeniem Nagrody (art. 6 ust 1
lit c) RODO);
c) związanych z dochodzeniem i ochroną przed roszczeniami - podstawą prawną jest
uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości dochodzenia i obrony
przed roszczeniami tzn. art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów
informatycznych, usług pocztowych oraz innym podmiotom upoważnionym do tego na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres rozliczeń finansowych
związanych z Konkursem oraz dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w
Konkursie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
8. Podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi
zgłoszenie do Konkursu.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.mojbezpiecznysalonoptyczny.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2020 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w Regulaminie.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby tego Organizatora, z którym uczestnik Konkursu zawarł „Porozumienie o
współpracy oraz odbył szkolenie online”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.mojbezpiecznysalonoptyczy.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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