Regulamin konkursu
„Spełniaj marzenia z Biotrue® ONEday”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Spełniaj marzenia z Biotrue® ONEday” (dalej: „Konkurs”) jest VP
Valeant sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 2, 35-939 Rzeszów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473149, NIP:
813 366 62 51 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs będzie trwał od godziny 00:00:01 w dniu 26.06.2018 r., do godziny 23.59:59 w dniu
31.10.2018 r. (dalej: "Czas trwania konkursu").
3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.biotrueoneday.pl (dalej: “Strona konkursowa”).
5. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty Biotrue® ONEday 30 i 90 sztuk (dalej: „Produkty
Promocyjne”).
6. Sprzedaż produktów promocyjnych odbywa się za pośrednictwem stacjonarnych Salonów
Optycznych oraz sklepów e-commerce sprzedających soczewki kontaktowe oraz płyny do ich
pielęgnacji (dalej: „Punkt handlowy”).
7. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie
rozpocznie się w dniu 26.06.2018r. o godz. 00:00:01, a zakończy w dniu 31.10.2018r. o
godzinie 23:59:59 (dalej „Okres sprzedaży”). Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po
ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski
posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (dalej
„Uczestnik”). Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, a także
członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są:
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
10. Celem konkursu jest promocja i reklama marki Biotrue® ONEday .

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 26.05.2018 r. do
31.10.2018 r. spełnić łącznie następujące warunki:







dokonać zakupu Produktów Promocyjnych na dowolną kwotę, udokumentowanych
dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
wypełnić i wysłać formularz na Stronie konkursowej, podając swoje dane: Imię,
Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu i Adres korespondencyjny oraz dodać zdjęcie
lub skan dowodu zakupu Produktów Promocyjnych (paragon lub faktura VAT),
uczestnik musi także uzupełnić numer dane EAN, znajdujący się pod kodem kreskowym z
opakowania zakupionego produktu,
udzielić odpowiedzi na pytanie „Jakie marzenia małe i duże możesz spełniać dzięki
soczewkom Biotrue® ONEday?”, odpowiedź musi zawierać nie więcej niż 500 znaków,
poprzez udzielenie odpowiedzi Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie.
Odpowiedź musi być oryginalna i nie może stanowić plagiatu lub w inny sposób naruszać
praw osób trzecich.

3. Poprawne wykonanie zadania zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe i osobiste
prawa autorskie do wysłanego przez siebie Zgłoszenia.
5. Prawdziwe dane osobowe są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
a. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód
poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika
warunków określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy
Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na jakiejkolwiek innej
podstawie prawnej niż stosunek pracy.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych.
7. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

§ 3 Dane osobowe
1. Uczestnik Akcji Promocyjnej dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adresu korespondencyjnego) w
celu organizacji i zapewnienia przebiegu Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest VP Valeant Sp. z .o.o. Sp. j.
z siedzibą w Rzeszowie, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Uczestników
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną”) oraz 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 (dalej: „RODO”).
3. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
 adres email: kontakt@biotrueoneday.pl,
 pisemnie na adres siedziby administratora: VP Valeant sp. z o.o. sp, 02-672
Warszawa, ul. Marynarska 15.
4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: „Inspektor”), z którym można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
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korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można
skontaktować się poprzez:
 Email: DPO@bausch.com
Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest organizacja i
zapewnienie poprawnego przebiegu Konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych na cele Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
Dane osobowe Uczestników w związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane co najmniej
przez czas konieczny do realizacji Konkursu, nie dłuższy niż 2 miesiące po jego zakończeniu.
Uczestnik Konkursu może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych oraz otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
na podany przy rejestracji w Konkursie adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest
obowiązkowe i nie wpływa na możliwość udziału w Konkursie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust.
1 lit. a RODO.
Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych przetwarzane będą w tych celach przez okres 2 lat od dnia wyrażenia
zgody.
Dane osobowe w celach marketingowych Administrator będzie przetwarzał jedynie na
podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym, Uczestnikowi
przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione:

(a)

podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi przewozowe w zakresie
niezbędnym do realizacji Konkursu lub dochodzenia wynikających z niego roszczeń;

(b)

podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi wsparcia technicznego i
administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług (np. serwis
systemów IT i oprogramowania).

(c)

podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi marketingowe w zakresie
niezbędnym do świadczenia przez nie usług.

15. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
16. Uczestnik ma prawo do:
(a)

żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika;

(b)

żądania ich sprostowania;

(c)

żądania ich usunięcia;

(d)

żądania ich ograniczenia przetwarzania;

(e)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(f)

do przenoszenia danych.

17. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez administratora. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu
wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej organu nadzorczego.
18. Dane osobowe Uczestników nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadaniem w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przesłanie zdjęcia lub skanu
dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jakie
marzenia małe i duże możesz spełniać dzięki soczewkom Biotrue® ONEday?”, odpowiedź musi
zawierać nie więcej niż 500 znaków.
2. Każdy Uczestnik konkursu za poprawne zgłoszenie do konkursu otrzyma torbę materiałowe torby
na zakupy wielokrotnego użytku. Dodatkowo jego odpowiedź na pytanie: „Jakie marzenia małe i
duże możesz spełniać dzięki soczewkom Biotrue® ONEday?” weźmie udział w konkursie.
3. Organizator powoła Komisję konkursową składającą się z trzech osób, która wybierze laureatów,
kierując się kreatywnością i oryginalnością Zgłoszeń.
4. Organizator wyłoni zwycięzców trzy razy w terminach : 25.07.2018r., 31.08.2018r., 31.10.2018r.
5. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość e-mail na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Warunkiem otrzymania
nagrody jest podanie zwrotnie adresu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać
przesłana nagroda. W przypadku braku takiej informacji, Laureat traci prawo do nagrody, a
nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 14 dni
roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.

§ 4 Nagrody
1. Nagrodą gwarantowaną w Konkursie są materiałowe torby na zakupy wielokrotnego użytku o
wartości 9,99 złotych brutto.
2. Nagrody konkursowe to vouchery na spełnienie wybranego marzenia w ramach skróconego
katalogu z oferty firmy Katalog Marzeń. Katalog nagród jest dostępny na stronie
www.katalogmarzen.pl/Spelniaj_Marzenia_z_Biotrue_ONEday
3. W ramach poszczególnych rozstrzygnięć konkursu można zdobyć następujące nagrody
główne:
- Miejsce I: voucher o wartości 1 000 zł brutto
- Miejsce II: voucher o wartości 500 zł brutto
- Miejsce III: voucher o wartości 300 zł brutto
Łączna pula nagród głównych wynosi: 5 400 zł brutto.

4. Lista laureatów, w formie Imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta, zostanie
opublikowana na Stronie konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
5. Uczestnik może zrezygnować z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 14
dni od ogłoszenia wyników.
6. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
7. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej oraz
elektronicznej. Reklamacje mogą być składane na adres korespondencyjny Organizatora: VP
Valeant sp. z o.o. sp, 02-672 Warszawa, ul. Marynarska 15, z dopiskiem „Reklamacja
dotycząca Konkursu Spełniaj marzenia z Biotrue® ONEday”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również szczegółowy opis sytuacji i powodu reklamacji.
3. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.
4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o
sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2018r.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podawania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie również możliwość zakończenia Konkursu lub zmiany zasad
Konkursu i treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

