
REGULAMIN PROMOCJI
„Soczewki MyDay - rabat 20 PLN”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą „Soczewki MyDay - rabat 20 PLN” (Promocja) nie jest grą losową,
zakładem wzajemnym, czy loterią fantową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018,poz. 165). Promocja odbywa się zgodnie z zasadami
opisanymi  w niniejszym  Regulaminie  oraz  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi
przepisami prawa.

2. Organizatorem  Promocji  jest  MPL  Verbum  S.A.  z  siedzibą  w Poznaniu  przy  ulicy
Szelągowskiej  45A,  wpisanej  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  -  Nowe  Miasto  i  Wilda
w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
do  Rejestru  Przedsiębiorców  pod  numerem  KRS  0000372990,  o  kapitale  zakładowym
244 444,40 zł, NIP: 778-12-26-405 oraz REGON: 630922602 (Organizator).

3. Koordynatorem Promocji jest WJC Wiktor Jakubowicz z siedzibą w Warszawie 01-802, ul.
Marymoncka  63,  numer  NIP:  118-196-71-71  oraz  REGON:  147292193  (Koordynator).
Koordynator zapewnia środki finansowe, które będą wypłacane Uczestnikom Promocji na
warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Treść  Regulaminu  Promocji  (Regulamin)  dostępna  jest  w  salonach  sieci  WJC  Wiktor
Jakubowicz  lub  sklepach  internetowych  www.soczewa.pl,  www.tylkosoczewki.pl
prowadzących  Promocję  oraz  na  stronach  internetowych  www.soczewa.pl i
www.tylkosoczewki.pl

§2
CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja odbywać się będzie w terminie od 01.06.2018 r. do 31.07.2018 r.

2. Promocja ma zasięg ogólnopolski.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia Promocji, przy czym
zmiana te nie będzie wpływała negatywnie na prawa uczestników promocji, nabyte przed
dniem zakończenia Promocji.

4. W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia Promocji, Koordynator zawiadomi o zmianie
niezwłocznie po jej wprowadzeniu, podając informację do publicznej wiadomości na stronie
www.soczewa.pl oraz www.tylkosoczewki.pl.

§3
UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem  Promocji  może  być  wyłącznie  osoba  fizyczna,  pełnoletnia,  posiadająca
rachunek bankowy w Polsce, która:

a. w salonach sieci WJC Wiktor Jakubowicz, sklepach internetowych www.soczewa.pl,
www.tylkosoczewki.pl oraz  na  platformie  handlowej  on-line  allegro.pl  z  konta
„SalonSoczewek” zakupi jednorazowo co najmniej 2 (dwa) opakowania soczewek
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kontaktowych  MyDay  (30  szt.  w  opakowaniu),  których  producentem  jest  firma
CooperVision i

b. wyśle w wiadomości e-mail  czytelne skany „kwestionariusza do zwrotu 20 PLN”,
o którym mowa w §4 ust.1 pkt b Regulaminu wraz z paragonem za zakup soczewek
kontaktowych  oraz  fragmentami  opakowań  zawierającymi  numer  LOT  i  moc
soczewek,

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (Uczestnik).
2. W Promocji  nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i  Koordynatora,  ewentualni

partnerzy/organizatorzy Promocji, członkowie ich rodzin oraz osoby mogące mieć dostęp
do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na uzyskanie rabatu.

3. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które dokonały zwrotu zakupionych soczewek
kontaktowych objętych Promocją.

4. W przypadku zatajenia okoliczności wykluczających uczestnictwo w Promocji, Koordynator
zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego uczestnika z udziału w Promocji.

§4
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PROMOCJI

1. Udział w Promocji możliwy jest wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących
warunków:

a. zakup  po  rozpoczęciu  Promocji  jednorazowo  co  najmniej  2  (dwóch)  opakowań
soczewek kontaktowych MyDay (30 szt. w opakowaniu), których producentem jest
firma CooperVision w salonach sieci WJC Wiktor Jakubowicz, sklepie internetowym
www.soczewa.pl, www.tylkosoczewki.pl lub  na  platformie  handlowej  on-line
allegro.pl z konta „SalonSoczewek”.

b. prawidłowe i czytelne wypełnienie „kwestionariusza do rabatu 20 PLN” (Zgłoszenie)
dostępnego w salonach sieci WJC Wiktor Jakubowicz prowadzących Promocję lub
otrzymanego  wraz  z zakupionymi  w  sklepie  internetowym  www.soczewa.pl,
www.tylkosoczewki.pl  lub  na  platformie  handlowej  on-line  allegro.pl  z  konta
„SalonSoczewek” soczewkami  MyDay i  wysłanie  do dnia  14 sierpnia 2018 r.  za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rabat20soczewki@verbum.com.pl.

c. dołączenie do Zgłoszenia skanu/kopii paragonu za zakup soczewek kontaktowych
oraz fragmentów opakowań zawierających numer LOT i moc soczewek.

d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych
w §6 Regulaminu;

e. zaakceptowanie Regulaminu.

2. Koordynator  zastrzega  sobie  prawo  zweryfikowania  i  potwierdzenia  danych  i  informacji
wskazanych  przez  Uczestnika  w  Zgłoszeniu.  Uczestnik,  który  poda  nieprawdziwe
informacje  lub  dane  osobowe  w Zgłoszeniu,  o  którym  mowa  w  ust.1  pkt  b,  podlega
wykluczeniu z udziału w Promocji.

§5
ZASADY PROMOCJI

1. Przestrzeganie Regulaminu oraz prawidłowy przebieg Promocji nadzoruje Koordynator.

2. Przedmiotem  Promocji  jest  zwrot  Uczestnikowi,  na  wskazany  w  Zgłoszeniu  rachunek
bankowy,  kwoty  20  PLN  za  jednorazowy  zakup  2  (dwóch)  opakowań  soczewek
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kontaktowych  MyDay  (30  szt.  W opakowaniu),  których  producentem  jest  firma
CooperVision  w  salonach  sieci  WJC  Wiktor  Jakubowicz,  sklepie  internetowym
www.soczewa.pl,  www.tylkosoczewki.pl lub  na  platformie  handlowej  on-line  allegro.pl  z
konta „SalonSoczewek”.

3. Maksymalna ilość zakupionych opakowań soczewek kontaktowych MyDay na pojedynczym
paragonie podlegająca zwrotowi 20 PLN, to 6 szt.

4. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest:

a. czytelne  i  kompletne  wypełnienie  Zgłoszenia  poprzez  podanie  w  nim:  pełnego
imienia  i nazwiska  (nazwisk),  adresu mailowego  i  numeru telefonu  oraz  numeru
rachunku bankowego, 

b. załączenie  skanu  paragonu  potwierdzającego  jednorazowy  zakup  co  najmniej
2 (dwóch)  opakowań  soczewek  kontaktowych  MyDay  (30  szt.  w  opakowaniu),
których producentem jest firma CooperVision. 

c. załączenie  skanu  fragmentów  z  numerami  LOT  oraz  mocami  soczewek  z  obu
opakowań (kompletne Zgłoszenie).

5. Zgłoszenie w formie wiadomości e-mail, zawierającej ww. dane należy wysłać na adres e-
mail: rabat20soczewki@verbum.com.pl w terminie 14 dni od dnia zakupu soczewek.

6. Zgłoszenie niekompletne lub wadliwe nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji.

7. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 5 ust. 3, ten sam Uczestnik może zgłosić zakup
maksymalnie  24  opakowań  soczewek  kontaktowych  MyDay  w  ciągu  trwania  Promocji.
Maksymalna kwota, która może być zwrócona jednemu Uczestnikowi Promocji w ciągu jej
trwania to 240 PLN.

8. Organizator  ma  prawo  dochodzić  zwrotu  wypłaconych  pieniędzy  w  ramach  promocji
„Soczewki MyDay - rabat 20 PLN”, jeśli Uczestnik dokona zwrotu zakupionych soczewek
kontaktowych  objętych  promocją,  chyba  że  zwrot  wynika  z  potwierdzonej  w  procesie
reklamacji wadliwości soczewek.

9. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po 14 sierpnia 2018 r. nie będą brały udziału
w Promocji.

10. Kompletne  Zgłoszenie  jest  podstawą  do  otrzymania  zwrotu  pieniędzy,  na  warunkach
opisanych w niniejszym Regulaminie.

11. Organizator w terminie do 45 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego Zgłoszenia
zwróci uczestnikowi kwotę 20 PLN, na rachunek bankowy wskazany w Zgłoszeniu.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Promocji, na co
osoby  te  wyrażają  zgodę  wraz  z  przesłaniem  Zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  §4
Regulaminu.

2. Dane  Uczestników  będą  przetwarzane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  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)  oraz  Polityką  prywatności  dostępną  na  stronach  www.soczewa.pl,
www.tylkosoczewki.pl,  www.allegro.pl. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników
Promocji pozyskanych w związku z jej realizacją jest WJC Wiktor Jakubowicz  z siedzibą w

http://www.soczewa.pl/
mailto:rabat20soczewki@verbum.com.pl
http://www.tylkosoczewki.pl/
http://www.soczewa.pl/


Warszawie  01-802,  przy  ul.  Marymonckiej  63,  o  numerze  NIP:  118-196-71-71  oraz
REGON: 147292193.

3. Administrator  powierzył  Organizatorowi  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników
Promocji, w zakresie wskazanym w §5 ust. 4 pkt a Regulaminu i w celu realizacji Promocji.
Dane powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje
jak zbieranie,  utrwalanie, przechowywanie i usuwanie.  Powierzenie nastąpiło w zakresie
zgodnym z treścią Zgłoszenia, które stanowi integralną część Regulaminu, na podstawie
pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.

4. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Promocji (w tym postępowania reklamacyjnego), chyba że Uczestnik
Promocji wyrazi dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie także w innych celach. Podanie
danych osobowych dla celu udziału w Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w niej. 

5. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ich
poprawiania  i  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnik Promocji może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Administratora także dla innych celów niż udział w Promocji, przy czym niewyrażenie
zgody dla innych celów niż udział w Promocji nie warunkuje udziału w Promocji. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta przez Uczestnika w każdej chwili.

7. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem
sytuacji,  gdy takie ujawnienie  będzie  konieczne z uwagi  na powszechnie  obowiązujące
przepisy prawa.

8. Dane  będą  przetwarzane  przez  czas  trwania  Promocji  oraz  czas  niezbędny  dla
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§7
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W  ramach  Promocji  Koordynator  świadczy  nieodpłatnie  na  rzecz  Uczestników,  na
zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do
realizacji Promocji.

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Promocji należy rozumieć takie
usługi jak:

a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Promocji;

b. umożliwienie  komunikacji  pomiędzy  Organizatorem  a  Uczestnikiem  Promocji  za
pośrednictwem adresu e-mail.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik
wyświetli  stronę internetową Promocji  lub wyśle  maila  ze Zgłoszeniem na adres e-mail
wskazany w Regulaminie.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili  rozwiązana
poprzez opuszczenie strony internetowej Promocji lub rezygnację z udziału w Promocji. 

5. Warunkiem  technicznym  niezbędnym  do  korzystania  z  usług  świadczonych  drogą
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer
9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

6. Koordynator zakazuje dostarczania przez Uczestników Promocji za pośrednictwem strony
internetowej  Promocji  treści  o  charakterze  bezprawnym,  w  tym  w  szczególności



wypowiedzi i opinii  obraźliwych dla innych Uczestników Promocji,  wulgaryzmów (również
wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7. Korzystanie  z  usług  elektronicznych  w  ramach  Promocji  może  wiązać  się  z  typowymi
zagrożeniami  po  stronie  Uczestnika  Promocji,  jako  użytkownika  Internetu.  Ryzyko
związane  z korzystaniem  z  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  polega
w szczególności  na  zagrożeniu  zainfekowania  systemu  informatycznego
oprogramowaniem  mającym  na  celu  np.  szpiegowanie  użytkowania,  kradzież  ważnych
danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych,
itp.

8. Koordynator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej  zapewniając  bezpieczeństwo  przesyłanych  i  odbieranych  danych,  co nie
zwalnia Uczestnika Promocji z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  Promocji  powinny  być  składane  wyłącznie  na  adres
mailowy  rabat20soczewki@verbum.com.pl w  terminie  wynikającym  z  przepisów prawa.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego (imię i nazwisko
zgłaszającego,  nr  telefonu,  adres  e-mail),  przedmiot  reklamacji  oraz  uzasadnienie
reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora w terminie 14 dni roboczych od daty
wpływu  reklamacji.  Uczestnik  wnoszący  reklamację  zostanie  powiadomiony
o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail.

3. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji,  Uczestnik zgłaszający reklamację
może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

§9
ZASTRZEŻENIA

1. Organizator  i  Koordynator  zastrzegają  sobie prawo do zmiany postanowień  niniejszego
Regulaminu bez podawania przyczyn.  Informację o zmianie Regulaminu z podaniem jej
treści Koordynator zamieści na stronie  www.soczewa.pl oraz  www.tylkosoczewki.pl, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Zmiana Regulaminu nie wpływa  na prawa Uczestników nabyte przed terminem wejścia
w życie tej zmiany. 

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
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