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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  
„Biotrue® ONEday drugie gratis” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Biotrue® ONEday drugie gratis” (dalej: „Akcja Promocyjna”) 

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. Akcja jest organizowana w terminie od 22.02.2019r. do  31.05.2019r. lub do  wyczerpania 
zapasów Produktu objętego Akcją lub Gratisów, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 Regulaminu Akcji. 

3. Akcją Promocyjna realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem Salonów Optycznych na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które wyraziły chęć udziału w Akcji (dalej „Punkt handlowy”). 

4. Akcja Promocyjna dotyczy produktów Biotrue® ONEday 30 sztuk (dalej: „Produkt objęty Akcją 

Promocyjną”). 

5. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest przekazanie nieodpłatnie produktu  Biotrue® ONEday 30 

sztuk (dalej: „Gratis”) tym Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie zasady i warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej 

 

1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.  

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej więcej niż jeden raz.  

3. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci) (dalej: 

„Uczestnik”). 

4. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków i powinowatych. 

5. Uczestnik Akcji Promocyjnej dobrowolnie, za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1b poniżej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres e-mail) w celu przekazania Gratisu. 

6. Opcjonalnie Uczestnik, za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 1b 

poniżej Akcji Promocyjnej może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Administratora do celów marketingowych. Administratorem danych osobowych jest VP 

Valeant Sp. z .o.o. Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie, który dokonuje przetwarzania danych 

osobowych Klientów 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 (dalej: „RODO”)  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
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§ 3. Przebieg i warunki udziału w Akcji Promocyjnej 

 

1. Uczestnik chcący wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić łącznie następujące 

warunki: 

a. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu,  

b. dokonać zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną w okresie trwania Akcji w jednym 

z Punktów Handlowych biorących udział w Akcji,  

c. wypełnić formularz zgłoszeniowy (imię, e-mail, kod EAN zakupionego produktu,  wybrać 

Punkt handlowy, z którego chciałby odebrać Gratis.). Formularz zgłoszeniowy oraz lista 

Punktów handlowych biorących udział w Akcji znajduje się na stronie 

www.biotrueoneday.pl. , 

d. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu 

realizacji Akcji Promocyjnej, 

e. okazać dowód zakupu (faktura/paragon) Produktu objętego Akcją poprzez zamieszenie 

jego skanu lub zdjęcia w formularzu zgłoszeniowym. Na podstawie danego dowodu 

zakupy – może być wydana liczba Gratisów odpowiadająca ilości zakupionych opakowań 

Produktu objętego Akcją Promocyjną.  

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji 

Promocyjnej za zakup Produktu objętego Akcją Promocyjną Uczestnik otrzyma 1 szt. Gratisu. 

Gratis będzie można odebrać we wskazanym przez Uczestnika Punkcie handlowym na 

podstawie kodu otrzymanego drogą mailową. Kod zostanie wysłany do Uczestnika Akcji 

Promocyjnej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji – tj. 

w sytuacji kiedy Uczestnik nie spełni warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej, Uczestnik 

nie jest uprawniony do otrzymania kodu, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.  

§ 4. Dane osobowe 

1. Uczestnik Akcji Promocyjnej dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu organizacji i zapewnienia przebiegu Akcji 

promocyjnej. 

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. Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest organizacja i 

zapewnienie poprawnego przebiegu Akcji Promocyjnej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych na cele Akcji Promocyjnej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

http://www.biotrueoneday.pl/
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji 

Promocyjnej.  

6. Obowiązujące przepisy dają podmiotom danych (Uczestnikom w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu)) określone prawa dotyczące danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych 

osobowych, ich zmiany, zastrzeżenia lub usunięcia, a także wyrażenia sprzeciwu na ich 

przetwarzanie oraz prawo przenoszenia danych osobowych pomiędzy administratorami danych 

osobowych. By mogli Państwo skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Valeant pod 

adresem ochronadanychosobowych@valeant.com. Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla 

Uczestnika niesatysfakcjonująca lub jeżeli Uczestnik będzie miał obawy dotyczące procedur 

przetwarzania danych wdrożonych przez Valeant, mogą Państwo skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Valeant pod adresem DPO@bausch.com.  

7. Dane osobowe Uczestników w związku z realizacją Akcji Promocyjnej będą przetwarzane co 

najmniej przez czas konieczny do realizacji Konkursu, nie dłuższy niż 2 miesiące po jego 

zakończeniu. 

8. 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 Akcji Promocyjnej adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

9. 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 Akcji Promocyjnej. 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 

lit. a RODO.  

11. 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. 

12. 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.  

13. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione:  

(a) 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). 

(b) podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi marketingowe w 

zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług.   

14. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane innym podmiotom grupy Valeant, również tym 

z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje inny poziom ochrony poufności 

danych. Valeant wprowadziła ochronę umowną w celu zagwarantowania odpowiedniego 

poziomu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, 

należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Valeant. 

mailto:ochronadanychosobowych@valeant.com
mailto:DPO@bausch.com
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15. 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. 

16. Dane osobowe Uczestników nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

 

§ 4. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Punktu handlowego, w którym został dokonany zakup Produktu objętego 

Akcją na adres [miejsce na pieczątkę Punktu handlowego]: 

z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Promocyjnej”. 

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać do 14 dni od dnia 

zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data 

nadania w placówce pocztowej pisma zawierającego zgłoszenie reklamacji.  

3. Do pisma zawierającego zgłoszenie reklamacyjne powinien zostać dołączony dowód zakupu 

Produktu objętego Akcją Promocyjną lub jego kopia. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w wyżej wymienionym terminie wysłana na adres 

Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji. 

5. Wszelkie ewentualne spory związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd 

właściwości ogólnej. 

6. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 

Gratisu przysługującej Uczestnikowi zgodnie Regulaminem. 

 
 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 

Regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany Regulaminu, gdy dalsze prowadzenie 

Akcji Promocyjnej stanie się niemożliwe na zasadach dotychczas określonych, z przyczyn 

niezależnych od Organizatora i na które Organizator nie miał wpływu bądź wynikających z 

konieczności dostosowania się przez Organizatora do obowiązujących przepisów prawa.  

3. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w Punktach handlowych biorących udział w Akcji 

Promocyjnej, na stronie www.biotrueoneday.pl oraz w siedzibie Organizatora. 


