Regulamin konkursu „Czym jest dla Ciebie jakość widzenia”.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przewidziany Regulaminem (dalej: “Regulamin”) konkurs prowadzony jest pod nazwą “Konkurs
Okularium” (dalej: “Konkurs”).
2. Konkurs jest kierowany do klientów Organizatora i nie ma charakteru zarobkowego.
3. Organizatorem konkursu jest firma Optyka Oxys Spółka Jawna P. Gołębiowski M. Kulas ul.
Modrzejowska 80, 42-500 Będzin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy m.st. Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod
numerem KRS 82581, nr Regon 003474336, nr NIP 6440515875 (dalej: “Organizator”).
4. Konkurs rozpoczyna się na portalu Facebook od dnia 25 stycznia 2022r. i trwa do dnia 26 lutego 2022
r. do godz. 17:00.
5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.okularium.pl/konkurs
oraz w salonach optycznych Okularium.
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami
uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak
spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego
udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) –
odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w
Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
9. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody
na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.
10. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.11. Organizator
oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r., poz. 847 t.j.) .
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w
Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest członkiem rodziny Organizatora, za jakich uważa się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu
przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o
ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,
d) zaakceptowała Regulamin,
e) wykonała zadanie konkursowe wskazane w § 3 zgodnie z Regulaminem.
2.Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie
jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Wzięcie udziału w
Konkursie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.
3. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje

niedopuszczeniem do udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest:
a) Opisanie swojej historii związanej z noszeniem okularów. Historia Uczestnika będzie
opublikowana przez Organizatora.
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika (w
tym jego wizerunku) w celu przeprowadzenia Konkursu,
2. Zadanie Uczestnika opisane w ust. 1 powinno w całości zostać wykonane w okresie
25.01.2022r data zakończenie konkursu 26.02.2022 o godz. 17:00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu fotografii lub postów (oraz
usunięcia ich widoczności na stronie wydarzenia), których treść jest sprzeczna z Regulaminem
Konkursu, prawem lub zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami lub może
naruszać prawa osób trzecich.
§ 4 Organizator oświadcza, że:
a) zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści publikowanej przez Uczestnika i zdyskwalifikowania
Uczestnika w przypadku, gdy materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu,
naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające
prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.
b) niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w §3 powoduje dyskwalifikację takiego
Uczestnika Konkursu.
c) Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w
Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora
o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:
marketing@okularium.pl oraz usuwając post, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c,
§ 5 Rozwiązanie Konkursu
1. Trzy osoby (Laureaci Konkursu), które łącznie spełnią następujące warunki:
a) prawidłowo wykonają zadanie określone w § 3 ust. 1
b) uzyskają największą liczbę polubień komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c według
stanu istniejącego na 26 lutego 2022 do godz. 17:00
c) otrzymają voucher na okulary (oprawa + para soczewek okularowych + montaż) do
wykorzystania w salonach Okularium do wartości odpowiednio 1000 zł brutto.
d) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 lutego 2022 r. na stronie Facebook profilu
Okularium.
2. Organizator:
a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) ogłasza Laureatów Konkursu,
c) rozpatruje reklamacji Uczestników.
3. Laureaci o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora telefonicznie
(jeżeli wskażą Organizatorowi numer telefonu) lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości
portalu Facebook wysłanej przez Organizatora na profil Uczestnika, z którego nastąpiła
publikacja konkursowego postu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i
przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na stronie internetowej:
https://okularium.pl/konkurs
§ 6 Nagrody
1. Sponsorem nagród, określonych w § 5 ust. 1 jest Organizator.
2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
3. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej
Nagrody na osoby trzecie.
4. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej
Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres email:
5. Nagroda będzie przekazana Laureatowi osobiście lub wysłana do Laureata poprzez firmę
kurierską w ciągu 10 dni od otrzymania danych do wysyłki.
6. Przekazany Laureatowi Voucher jest formą promocji i nie podlega łączeniu z innymi
promocjami lub rabatami.
§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
2. Wszelkie skargi, pytania, zastrzeżenia, uwagi lub reklamacje w kwestiach dotyczących konkursu w
tym jego rozstrzygnięcia zgłaszać należy na następujący adres e-mail: marketing@okularium.pl.
Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia i przesłania stanowiska w sprawie zgłoszenia
reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego przesłania.3. Regulamin niniejszy jest jedynym
dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator.

§ 8 Informacje dotyczące przetwarzania danych
1. Administratorem danych Uczestnika konkursu jest OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA
P.GOŁEBIOWSKI, M.KULAS z siedzibą w Będzinie (42 – 500), przy ul. Modrzejowskiej nr 80.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się
na adres e-mail: iodo@oxys.pl
3. Dane osobowe Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia Konkursu, przekazania informacji o laureatach Konkursu, a także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym również w ramach procesów
reklamacyjnych oraz w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych, zwanego dalej RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania
i zrealizowania celu zasadniczego tj. przez czas trwania konkursu do czasu wydania nagród,
a nadto, przez możliwy okres ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
wynikający z odpowiednich przepisów prawa lub też do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą
przetwarzane nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody, chyba, że Administratorowi będzie
przysługiwała inna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook określa jego właściciel.
Fotografie są upublicznione w portalu do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być podmioty, które na podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy
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z zakresu m.in. usług księgowych, prawnych, IT, marketingowych, przeprowadzania konkursu),
a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w
szczególności sądy i organy administracji publicznej).
Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie
i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora.
Administrator wybrał starannie podmioty przetwarzające oraz podjął kroki w celu
zapewnienia, aby dane osobowe Uczestnika konkursu były odpowiednio chronione, a zakres
przekazywanych danych był ograniczony.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
2) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jednak Administrator
informuje, że sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych może spowodować
odmowę uznania udziału w konkursie jeżeli spowoduje przeszkodę w poprawnym
rozpatrzeniu udziału,
4) przenoszenia swoich danych osobowych,
5) żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń),
6) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, w tym zwłaszcza powiadomienia laureatów o zwycięstwie oraz
wydania nagród;
Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu .

