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Regulamin konkursu „I LOVE GLASSES”: 

1. Organizatorem konkursu „I love glasses” jest firma: AVIS Wojciech Kurpiel, ul. Kościelna 9, 55-080 Smolec, NIP: 896-122-

97-59, REGON: 020065001. 

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, które w 

terminie 07.02.2022 - 28.02.2022 dokonały zakupu w salonie Soczewki24, Viu Viu Optica lub w sklepie internetowym 

www.soczewki24.pl. Z konkursu wyłączeni są pracownicy firmy AVIS. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

4. Konkurs prowadzony jest od dnia 07.02.2022 roku do dnia 28.02.2022 roku. 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Każde zgłoszenie Uczestnika do konkursu na 

warunkach określonych w Regulaminie będzie oznaczało, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego 

zapisy i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem konkursu. 

6. W trakcie trwania konkursu zadania konkursowe oraz treść Regulaminu będą dostępne na stronie soczewki24.pl w 

zakładce poświęconej konkursowi oraz w salonach Soczewki24 i Viu Viu Optica. 

7. Aby wziąć udział w konkursie należy w/w terminie dokonać dowolnego zakupu w salonie Soczewki24, Viu Viu Optica lub w 

sklepie internetowym Soczewki24.pl oraz: 

a) w salonie: wypełnić i zostawić FORMULARZ KONKURSOWY z danymi [imię, nazwisko, e-mail, telefon] i 

rozwiązaniami zadań konkursowych 

b) w sklepie internetowym: wysłać na adres e-mail: sklep@soczewki24.pl rozwiązanie zadania konkursowego „Zakochaj 

się w GUESS”, podając w treści maila także nr zamówienia oraz dane [imię, nazwisko, e-mail, telefon, miasto] 

c) zachować paragon/dowód dokonania zakupu. 

8. Nagrody w konkursie: 

a) nagroda główna: TOREBKA GUESS 

b) druga nagroda [2 osoby]: zestaw Słuchawki i Kosmetyczka GUESS 

c) trzecia nagroda [2 osób]: zestaw Perfumy i Portfel GUESS 
9. Kryterium wyboru Zwycięzców jest poprawność rozwiązania zadania (Znajdź drogę po nagrodę) oraz ocena odpowiedzi na 

pytanie otwarte (Zakochaj się w GUESS. Stwórz szybko śmiałe, spontaniczne, piękne wyznanie miłości i w kilku 

nietuzinkowych słowach napisz, dlaczego marka GUESS jest… tą jedyną) dokonana przez Komisję Konkursową złożoną z 

2 pracowników Organizatora. Z otrzymanych zgłoszeń do konkursu Komisja Konkursowa wybierze Uczestników, którym 

zostaną przyznane nagrody. 

10. Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi przyznanie nagród, odbędzie się do dnia 21.03.2022 a 

ogłoszenie wyników do 25.03.2022. 

11. Zwycięskie odpowiedzi na pytanie otwarte mogą zostać opublikowana na stronie Soczewki24.pl oraz fanpage 

Soczewki24/Viu Viu Optica wraz z imieniem autora oraz miasta zamieszkania. 

12. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zwycięzca może odebrać 

Nagrodę osobiście w wybranym salonie w ustalonym terminie w przypadku klientów salonów stacjonarnych lub otrzymać 

nagrodę pocztą na wskazany adres w przypadku klientów e-sklepu. Przy wysyłce nagrody Zwycięzca może zostać 

poproszony o potwierdzenie tożsamości w celach weryfikacyjnych oraz podanie dodatkowych danych niezbędnych do 

dostarczenia Nagrody. 

13. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do okazania paragonu/dowodu dokonania zakupu w 

dniach 07.02.2022 - 28.02.2022 , podania aktualnego miejsca zamieszkania, w celu dostarczenia nagrody, a w przypadku 

jego zmiany - zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub 

podanie błędnego adresu, które spowoduje brak możliwości dostarczenia nagrody, spowoduje utratę prawa Uczestnika do 

nagrody. 

14. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani nie można przenieść jej na osoby trzecie. 

15. Wszelkie działania uznane przez organizatora za próbę fałszowania lub nieuczciwość ze strony Uczestników zostaną 

uznane za podstawę do dyskwalifikacji z konkursu. 
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16. Wszelkie pytania, uwagi, reklamacje powinny być przesłane na adres e-mail: marketing@soczewki24.pl najpóźniej do 

końca marca 2022 roku. 

17. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018r., 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 ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 

18. Administratorem danych osobowych jest AVIS Wojciech Kurpiel, ul. Kościelna 9, 55-080 Smolec. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych należy przesłać e-mail na adres: iod@soczewki24.pl. 

19. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania nagród i 

ogłoszenia wyników konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt (b) w/w Rozporządzenia), a także w celach 

marketingowych. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty powiązane oraz podmioty, z którymi administrator 

współpracuje lub może rozpocząć współpracę na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej. Uczestnik posiada prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma również 

prawo wniesienia skargi do lokalnego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak 

uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie oraz otrzymanie nagrody. 
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