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REGULAMIN KONKURSU  

„Opisz okulary Ray-Ban®, Vogue Eyewear® lub Oakley®, które właśnie kupiłeś!”  

(„Regulamin”)  

 

1. Organizator 

1.1. Organizatorem konkursu „Opisz okulary Ray-Ban®, Vogue Eyewear® lub Oakley®, które właśnie 

kupiłeś!” („Konkurs”) jest Magdalena Klank prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Salon 

Optyczny Klank Magdalena”, pod adresem ul. Kościuszki 12, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6621525564 

(„Organizator”).  

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

2.1. Przed wzięciem udziału w Konkursie, uczestnik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem 

i zaakceptować Regulamin. Regulamin dostępny jest w Salonach Optycznych przez cały Czas Trwania 

Konkursu oraz do dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Na prośbę uczestnika Regulamin może zostać 

dostarczony drogą elektroniczną na wskazany przez uczestnika adres poczty elektronicznej. 

2.2. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie konsument będący osobą pełnoletnią, zamieszkałą na terenie 

Polski, który: 

2.2.1. w Czasie Trwania Konkursu (zob. pkt 3.1. poniżej) zakupi w jednym z salonów optycznych 

wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu („Salon Optyczny”) dostępne w bieżącej ofercie 

Salonu Optycznego oprawki do okularów korekcyjnych marki Ray-Ban®, Vogue Eyewear® lub 

Oakley® („Okulary”) i zachowa dowód ich zakupu (paragon, faktura itd.); 

2.2.2. po zakupieniu Okularów (tj. zapłaceniu za Okulary całej ceny) i otrzymaniu kuponu 

konkursowego („Kupon”), wypełni Kupon w sposób czytelny podając swoje dane (imię 

i nazwisko, adres e-mail), wyrazi zgody konieczne do udziału w Konkursie i rozwiąże zadanie 

konkursowe, a następnie wrzuci Kupon do zamkniętej i zaplombowanej urny konkursowej 

znajdującej się w Salonie Optycznym. 

2.3. Zadanie konkursowe jest następujące: „OPISZ OKULARY RAY-BAN®, VOGUE EYEWEAR® LUB 

OAKLEY®, KTÓRE WŁAŚNIE KUPIŁEŚ!” 

2.4. Do zakupu jednych (1) Okularów wydawany jest jeden (1) Kupon. W przypadku nabycia przez jednego 

uczestnika więcej niż jednych (1) Okularów, uczestnik otrzyma ilość Kuponów odpowiadającą liczbie 

zakupionych Okularów. W konsekwencji jeden uczestnik może dokonać więcej niż jednego (1) 

zgłoszenia do Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że takie same rozwiązania zadania konkursowego 

znajdujące się na kolejnych Kuponach danego uczestnika będą traktowane łącznie, jako jedno zgłoszenie 

do Konkursu.  

2.5. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może być obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób bezprawne 

oraz nie może w jakikolwiek sposób naruszać porządku publicznego, dobrych obyczajów 

i obowiązującego prawa. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może zawierać oznaczeń 

wyróżniających, odróżniających ani naruszać praw własności intelektualnej lub przemysłowej bądź 

innych praw osób trzecich, w tym nie może zawierać treści chronionej prawem autorskim bez wyraźnej 

zgody osób, którym takie prawa przysługują. Rozwiązania zadania konkursowego, o których mowa 

powyżej, będą dyskwalifikowane z Konkursu. 

2.6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi wolnej od opłat, 

nieodwołalnej, bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, przenoszalnej licencji 

(z prawem udzielania sublicencji) do rozwiązania zadania konkursowego, obejmującej wykorzystywanie, 

utrwalanie, zwielokrotnianie, powielanie oraz modyfikowanie rozwiązania zadania konkursowego, jak 

również odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie rozwiązania zadania 

konkursowego w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechnianie rozwiązania zadania konkursowego za 

pomocą mediów strumieniowych. Licencja obejmuje również opracowywanie rozwiązania zadania 
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konkursowego, tworzenie z niego utworów zależnych oraz włączanie takiego rozwiązania do innych 

utworów, we wszelkiej formie, mediach lub technologiach. Uczestnik zezwala Organizatorowi na 

korzystanie z rozwiązania zadania konkursowego w ramach informowania i promowania Konkursu lub 

marki Ray-Ban®, Vogue Eyewear® lub Oakley® we wszelkich mediach i na wszelkich nośnikach, 

niezależnie od formy, techniki, sposobu użycia lub innych okoliczności. 

2.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Salonów 

Optycznych oraz członkowie najbliższej rodziny takich pracowników lub współpracowników 

(współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo). 

2.8. Z udziału w Konkursie wykluczone są osoby ubiegające się o refundację z Narodowego Funduszu 

Zdrowia na zakup Okularów lub ich poszczególnych elementów składowych (np. samych szkieł 

korekcyjnych). 

2.9. Wzór Kuponu oraz zgód stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

3. Czas Trwania Konkursu 

3.1. Konkurs trwać będzie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 17 listopada 2019 r. włącznie („Czas Trwania 

Konkursu”).  

3.2. Za chwilę zgłoszenia do Konkursu uznaję się moment, w którym uczestnik wrzucił Kupon do urny 

konkursowej znajdującej się w Salonie Optycznym. 

 

4. Nagrody 

4.1. Dla laureatów w Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:  

4.1.1. 1 miejsce – Kamera GoPro HERO7 Siver ] o wartości 1199,00 PLN brutto; 

4.1.2. 2 miejsce – Opaska Monitorująca Germin Vivosmart 4 czarna o wartości 565,00 PLN 

brutto; 

4.1.3. 3 miejsce – Głośnik bluetooth JBLFLIP 4 o wartości 350,00 PLN brutto.  

4.2. Do każdej nagrody rzeczowej zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej 

równowartość 11,11% wartości otrzymanej nagrody rzeczowej. 

4.3. Przekazanie nagrody nastąpi zgodnie z postanowieniami Regulaminu i z uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 

z późn. zm.). Nagroda pieniężna stanowiąca równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, będąca 

częścią wyżej wskazanej nagrody, zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od nagrody w 

Konkursie. Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagrody. Organizator jest płatnikiem 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy. 

4.4. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może przenieść nagrody ani prawa do jej otrzymania 

na inną osobę. Uczestnikowi uprawnionemu do otrzymania nagrody nie przysługuje prawo do otrzymania 

ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę rzeczową. 

 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu 

5.1. Rozwiązania zadania konkursowego zostaną ocenione przez trzech (3) przedstawicieli Organizatora pod 

kątem kreatywności i oryginalności (skala punktacji od 1 do 50 punktów). Następnie przedstawiciele 

Organizatora sporządzą ranking uczestników według ilości przyznanych punktów. 

5.2. Nagrody określone w pkt. 4.1. powyżej zostaną przyznane trzem (3) uczestnikom Konkursu, którzy 

spełniają wymogi Konkursu i uzyskali kolejno najwięcej punktów za rozwiązanie zadania konkursowego.  

5.3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie rozesłana uczestnikom pocztą elektroniczną do dnia 17 

grudnia 2019 r. włącznie i/lub zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora i/lub stronach 

Organizatora w mediach społecznościowych (www.facebook.com, www.instagram.com). Informacja 

o rozstrzygnięciu Konkursu wskazywać będzie imię nagrodzonego uczestnika i nagrodzoną odpowiedź na 

pytanie konkursowe, na co każdy uczestnik wyraża zgodę. 
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5.4. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. włącznie uczestnik uprawniony do otrzymania 

nagrody obowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora. Przyznana nagroda będzie możliwa do 

odebrania wyłącznie z Salonu Optycznego, w którym nagrodzony uczestnik dokonał zakupu Okularów. 

Podczas odbioru nagrody uczestnik ma obowiązek okazać Organizatorowi oryginał lub kopię dowodu 

zakupu Okularów. 

5.5. Niewykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w pkt. 2.2.2. i 5.4. powyżej skutkuje 

dyskwalifikacją z Konkursu i wygaśnięciem prawa do otrzymania nagrody.  

 

6. Dane osobowe  

6.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu („Danych”) jest Magdalena Klank 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Salon Optyczny Klank Magdalena”, pod adresem ul. 

Kościuszki 12, 28-100 Busko-Zdrój („Administrator”). 

6.2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia następujących celów 

i w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej:  

6.2.1. w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, oraz w celu organizacji, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz przyznania 

uczestnikom świadczeń określonych Regulaminem, na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. 

(b) Rozporządzenia 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 („RODO”); 

6.2.2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielaniu 

odpowiedzi na ewentualne reklamacje i w ten sposób polubownego rozwiązania ewentualnego 

sporu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO; 

6.2.3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego dochodzenia roszczeń 

i obrony przed roszczeniami uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO; 

6.2.4. w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem podatkowym, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. (c) RODO. 

6.3. Na potrzeby Konkursu, Administrator przetwarza następujące Dane uczestnika: imię i nazwisko, adres do 

korespondencji, adres poczty elektronicznej. 

6.4. Administrator może przechowywać Dane: 

6.4.1. w celu określonym w pkt. 6.2.1. powyżej – do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

6.4.2. w celu określonym w pkt. 6.2.2. powyżej – do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

6.4.3. w celu określonym w pkt. 6.2.3. powyżej – do dnia 31 grudnia 2026 r.; 

6.4.4. w celu określonym w pkt. 6.2.4. powyżej – do dnia 31 grudnia 2025 r.  

6.5. Dane są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 

odpowiedni poziom ochrony, w tym zapewnić poufność i integralność Danych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6.6. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym Dane na 

zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6.7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie do: 

6.7.1. uzyskania potwierdzenia przetwarzania Danych, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich 

kopii, 

6.7.2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,  

6.7.3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, 

jeżeli spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 RODO,  



4 

 

6.7.4. przenoszenia Danych – ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane jej dotyczące, które dostarczyła 

Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,  

6.7.5. zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika – wobec 

przetwarzania dotyczących go Danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora,  

6.7.6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

6.7.7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00 -193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

6.8. Podanie Danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Każdy z uczestników może złożyć reklamację na wynik lub przebieg Konkursu. Zgłoszenie reklamacyjne 

powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji uczestnika, a także 

dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym 

niż trzy (3) dni. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi pocztą lub pocztą elektroniczną na 

adres podany przez uczestnika składającego reklamację. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na 

rozstrzygnięcie, jak i bieg Konkursu. Złożenie przez uczestnika reklamacji nie wyklucza ani nie ogranicza 

uczestnika w dochodzeniu swoich praw na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. 

7.2. Konkurs nie jest grą losową ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847). 

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.  



 

 

Załącznik nr 1 - lista Salonów Optycznych 

 

 

 SALON OPTYCZNY, UL. KOŚCIUSZKI 12, 28-100 BUSKO ZDRÓJ 

 SALON OPTYCZNY, UL. 1MAJA 15A, 28-100 BUSKO ZDRÓJ 

 SALON OPTYCZNY, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 6, 28-131 SOLEC ZDRÓJ 

 SALON OPTYCZNY, AL. IX WIEKÓW KIELC 4, 25-615 KIELCE 

 SALON OPTYCZNY, OŚ. NA STOKU 72H/1, 25-640 KIELCE 

 SALON OPTYCZNY, UL. RYNEK 26, 26-020 CHMIELNIK 

 SALON OPTYCZNY, AL. KS. J . POPIEŁUSZKI 56, 25-155 KIELCE 



 

 

Załącznik nr 2 – wzór Kuponu 

 

KUPON KONKURSOWY 

 

1. DANE UCZESTNIKA 

 

1.1. imię i nazwisko: ___________________________________________________________________ 

 

1.2. adres e-mail: ______________________________________________________________________ 

 

2. INFORMACJA O ZAKUPIONYCH OKULARACH 

 

2.1. numer paragonu/faktury: ____________________________________________________________ 

 

2.2. data zakupu: ______________________________________________________________________ 

 

2.3. adres Salonu Optycznego: ___________________________________________________________ 

 

3. ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO 

 

„Opisz okulary Ray-Ban®, Vogue Eyewear® lub Oakley®, które właśnie kupiłeś!”  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



 

 

ZGODY 

 

□ 
Zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu konkursu „Opisz okulary Ray-Ban®, Vogue Eyewear® 

lub Oakley®, które właśnie kupiłeś!” i akceptuję jego treść. 

□ 
Zapoznałem (-am) się z poniższymi zasadami przetwarzania moich danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Klank prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą „Salon Optyczny Klank Magdalena”, pod adresem ul. Kościuszki 12, 28-100 Busko-Zdrój. 

Administrator przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia następujących 

celów: (a) w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konkursie, oraz w celu organizacji, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania uczestnikom świadczeń określonych 

regulaminem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO – dane przetwarzane na tej podstawie mogą 

być przechowywane do dnia 31 grudnia 2019 r.; (b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora polegającego na udzielaniu odpowiedzi na reklamacje i w ten sposób polubownego 

rozwiązania sporu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – dane przetwarzane na tej podstawie 

mogą być przechowywane do dnia 31 grudnia 2019 r.; (c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów i ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami uczestników na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – dane przetwarzane na tej podstawie mogą być przechowywane 

do dnia 31 grudnia 2025 r.; (d) w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem 

podatkowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO – dane przetwarzane na tej podstawie mogą być 

przechowywane do dnia 31 grudnia 2024 r. Administrator przetwarza następujące dane uczestnika: 

imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej. Na potrzeby realizacji 

konkursu dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: (a) uzyskania 

potwierdzenia przetwarzania danych, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii; (b) żądania 

skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych; (c) żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli 

spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 RODO (d) przenoszenia danych (e) zgłoszenia 

sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika – wobec przetwarzania 

dotyczących go danych opartego na uzasadnionym interesie administratora; (f) cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie Danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie.  

 
 

_______________________________________________________ 

MIEJSCE, DATA I CZYTELNY PODPIS 

 

 


