REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ
„Wycieczka z ACUVUE®”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wycieczka z ACUVUE®” („Konkurs”). Konkurs jest przeprowadzany na
podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).

2.

Podmiotem urządzającym Konkurs i fundatorem nagród jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka
24, 02‐135 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000032278, REGON: 006934330, NIP: 1130020467 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Sprzedażą uprawniającą do udziału w Konkursie objęte są wszystkie soczewki kontaktowe marki „ACUVUE®”
(„Produkty”).
4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w salonach stacjonarnych Inter Optyk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul.
Adama Mickiewicza 34‐120, Andrychów (dalej „Salony”), prowadzących sprzedaż Produktów. Lista salonów
biorących udział w Konkursie znajduje się na stronie www.interoptyk.com.pl.
5.

Konkurs trwa od 1.10.2017 r. od godz. 00:00:00 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 23:59:59. W tym terminie
Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń. Ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie jest 30
kwietnia 2018 r.

6.

Sprzedaż Produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 1.10.2017 r., a
zakończy w dniu 31.01.2018 r.

7.

Zakup Produktów przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

8.

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat zamieszkałych na terenie Polski,
będących konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego i dokonujących zakupu Produktów
(„Uczestnicy”).

9. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy i właściciele
salonów optycznych objętych Konkursem oraz ich rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
10. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy w dniach od 1.10.2017 r. do 31.01.2018 r. spełnić
łącznie następujące warunki:
a.

dokonać zakupu co najmniej jednego opakowania Produktu w jednym z Salonów biorących udział w
Konkursie („Zakup promocyjny”),

b.

wykonać zadanie konkursowe polegające na zrobieniu i przesłaniu zdjęcia obrazującego, w jakich
sytuacjach życiowych Uczestnicy korzystają z soczewek kontaktowych ACUVUE® (dalej „Zdjęcie”).

c.

dokonać prawidłowego zgłoszenia w Konkursie („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 13 Regulaminu,
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nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu promocyjnego.
11. Laureaci nagród w Konkursie są zobowiązani podpisać umowę, o której mowa w pkt 31 Regulaminu.
12. Zakup promocyjny przynajmniej jednego opakowania Produktu upoważnia do dokonania jednego Zgłoszenia
zawierającego maksymalnie 5 Zdjęć. W przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego zakupu
wielokrotności liczby jednego opakowania Produktu, Uczestnik może dokonać odpowiedniej liczby Zgłoszeń,
według zasady, że za każde jedno zakupione opakowanie Produktu Uczestnik może dokonać jednego
Zgłoszenia (zawierającego maksymalnie 5 Zdjęć).
13. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie („Zgłoszenie”), dla swej ważności i skuteczności, wymaga w
terminie od dnia 1.10.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.01.2018 roku wysłania wiadomości e‐mail na adres
konkursyacuvue@gmail.com zawierającej następujące informacje:
a.

adres e‐mail, imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika,

b.

nr paragonu Zakupu promocyjnego;

c.

maksymalnie 5 zdjęć obrazujących, w jakich sytuacjach życiowych Uczestnik korzysta z soczewek
kontaktowych ACUVUE®. Zdjęcie powinno być dobrej rozdzielczości np. 1920 x 1280, 2592 x 1728,
3456 x 2304;

d.

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach określonych w pkt 47 Regulaminu,

e.

oświadczenie, że Uczestnik jest pełnoloetni, akceptuje Regulamin oraz posiada pełne autorskie
prawa majątkowe i osobiste do przesłanego Zdjęcia, posiada i udziela zgodę na wykorzystanie
wizerunku osoby/osób znajdujących się na Zdjęciu w zakresie koniecznym do udziału w Konkusie
oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego Zdjęcia przez Organizatora w celach określonych
w pkt 19 Regulaminu.
Wzór Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Na podany adres e‐mail zostanie
wysłane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.

14. Osoby niepełnoletnie, które dokonają Zgłoszenia nie są uprawnione do otrzymania nagrody nawet, jeśli
posiadają dowód Zakupu promocyjnego.
15. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura
VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z zastrzeżeniem, że data na dowodzie zakupu
nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia w Konkursie. W przypadku, gdy dowód zakupu ma
datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia, godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina wysłania
Zgłoszenia.
16. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu.
17. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Zdjęcia, które zawiera treści sprzeczne z
prawem, naruszające prawa osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne
moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nazwy własne prawnie
chronione, treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, a także jeżeli zawiera nazwy podmiotów i ich
marek innych niż ACUVUE®”.
18. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Zdjęcia,
posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby/osób znajdujących się na Zdjęciu i/lub udziela zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na Zdjęciu w zakresie koniecznym do udziału w Konkursie, posiada pełne
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prawa majątkowe, autorskie i osobiste do wykonanego i przesłanego Zdjęcia, osobiście i samodzielnie zarządza
własnymi prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie
oraz, że jego prawa do wykonanego i przesłanego Zdjęcia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone,
że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu
udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień.
Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 5 dni od przedstawienia takiego żądania,
odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie
Regulaminu.
19. Z chwilą wysłania Zgłoszenia autor Zdjęcia (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania pracy
konkursowej (Zdjęcia) i wizerunku osób znajdujących się na Zdjęciu w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny
Zdjęcia, publikacji rezultatów Konkursu oraz udziela zgody na (nieodpłatne), nieograniczone czasowo i
terytorialnie wykorzystanie Zdjęcia. Uczestnik, przesyłając Organizatorowi Zdjęcie, ponosi odpowiedzialność w
przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w
wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do
Organizatora z tego tytułu, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
20. Organizator zastrzega sobie w czasie trwania Konkursu możliwość weryfikacji Zgłoszeń dokonanych przy
użyciu tego samego adresu e‐mailowego. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty
prawa do nagrody) przesłania w terminie 7 dni dowodu/dowodów Zakupu promocyjnego dokumentujących
dokonanie zakupu takiej liczby Produktów, która odpowiada liczbie wszystkich Zgłoszeń wysłanych w
Konkursie przez tego samego Uczestnika.

NAGRODY W KONKURSIE
21. W niniejszym Konkursie przewidziano 5 nagród:



bon o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do wykorzystania w biurze podróży
Travelplanet.pl S.A. oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 556,00 zł (2 nagrody);
bon o wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysięce pięćset złotych) do wykorzystania w biurze podróży
Travelplanet.pl S.A. oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 278,00 zł (3 nagrody);

22. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną pobrane i przekazane przez Organizatora do właściwego Urzędu
Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w celu zapłaty zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn.
zm.).
23. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie 1 nagrodę.
24. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody, zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagrody ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD
25. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa („Komisja”) powołana
przez Organizatora.
26. Do zadań Komisji należy:
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a.
b.

c.
d.

zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zdjęć i wybór zwycięzców) zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności,
weryfikowanie prawa do nagrody,
prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

27. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób: Komisja stosując kryteria wymienione w pkt 29
Regulaminu wyłoni 5 zwycięskich Zgłoszeń oraz 5 Zgłoszeń rezerwowych spośród Zgłoszeń zarejestrowanych
w systemie Organizatora w trakcie trwania Konkursu.
Wybrane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście na stronie www.interoptyk.com.pl według kolejności ich
wyboru poczynając od najciekawszego Zdjęcia do najmniej – prawo do nagród otrzymują autorzy 5 Zdjęć
najwyżej ocienionych przez Komisję.
28. Wyłonienie zwycięskich i rezerwowych Zgłoszeń nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w ciągu
maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od zakończenia Konkursu.
29. W ocenie Zdjęcia Komisja Konkursowa będzie stosowała łącznie następujące kryteria:
a. oryginalność Zdjęcia,
b. pomysłowość i kreatywność,
c. dopasowanie do charakteru Konkursu,
d. możliwość wykorzystania Zdjęcia w działaniach marketingowych Organizatora,
e. zgodność z wymogami wskazanymi w Regulaminie.
Zdjęcia nie mogą ukazywać sytuacji, w których użytkowanie soczewek kontaktowych nie jest rekomendowane
takich jak np. pływanie czy kontakt z wodą. Zdjęcia nie mogą przedstawiać Uczestnika w sytuacjach
stanowiących zagrożenie. Zdjęcia nie mogą godzić w rynek okularowy. Obowiązkowym elementem zdjęcia jest
opakowanie produktu (soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS®, ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM, ACUVUE
OASYS® 1‐Day, 1‐DAY ACUVUE® MOIST, 1‐DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1‐DAY ACUVUE® MOIST
MULTIFOCAL, 1‐DAY ACUVUE® DEFINE® lub 1‐DAY ACUVUE® TruEye®).
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY
30. Wszyscy autorzy zwycięskich Zdjęć zostaną powiadomieni o wygranej oraz trybie jej wydania w ciągu 3 dni
kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu. Powiadomienie następuje za pomocą
wiadomości e‐mail wysłanej na adres e‐mail, z którego otrzymano Zgłoszenie.
31. W wiadomości e‐mail zawarta będzie umowa na wykorzystanie przez Organizatora Zdjęcia (dla potrzeb
Organizatora) na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania Zdjęciem w kraju i za granicą (zakres pól eksploatacji określa pkt 41 Regulaminu)
(„Umowa”).
32. Odbiór nagrody nastąpi osobiście w Salonie, w którym Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego, do dnia 30
kwietnia 2018 r. Warunkiem przyznania prawa do nagrody i jej wydania jest okazanie w Salonie przez
Uczestnika:
a.

Oryginału czytelnego dowodu zakupu Produktu;

b.

Dowodu osobistego;
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oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach oryginału podpisanej Umowy, o której mowa w pkt 31 Regulaminu,
a także udzielenie informacji niezbędnych do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych od wygranych zgodnie z pkt 22 Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego
potwierdzenia odbioru nagrody.
33. Niedopełnienie przez Uczestnika ww. wymogów, skutkuje utratą prawa do nagrody. Wówczas prawo do
nagrody przechodzi na zwycięzcę rezerwowego.
34. Powiadomienie osoby z listy rezerwowej następuje w trybie pkt 30 Regulaminu w ciągu 3 dni kalendarzowych
liczonych od daty, w której powinna wpłynąć wiadomość e‐mail z danymi osobowymi Uczestnika lub w
przypadku dodatkowego żądania Organizatora: wiadomość e‐mail z kopią dowodu zakupu lub przesyłka z
oryginalnym dowodem zakupu.
35. Procedura odbioru nagród przez ososby z listy rezerwowej odbywa się w kolejności ich umieszczenia na liście
i zgodnie z trybem określonym powyżej do końca listy Zgłoszeń rezerwowych lub przyznania prawa do
nagrody.
36. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
a.

nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, albo

b.

z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody, albo

c.

odmówi podania swoich danych koniecznych do odbioru nagrody, albo

d.

nie przekaże oryginału podpisanej Umowy, albo

e.

nie okaże dowodu osobistego lub oryginału dowodu Zakupu promocyjnego, albo

f.

nie prześle (na żądanie Organizatora) oryginałów dowodów Zakupów promocyjnych dotyczących
wszystkich dokonanych Zgłoszeń, albo

g.

przesłany lub okazany dowód Zakupu promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie, albo

h.

przesłany lub okazany dowód Zakupu promocyjnego będzie miał późniejszą datę niż data przesłania
Zgłoszenia przez Uczestnika, albo

i.

przesłany lub okazany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktu dokonanego w terminie
wskazanym w pkt 6 Regulaminu, albo

j.

przesłany lub okazany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktów dokonanego w
salonie/zakładzie optycznym objętym Konkursem.

37. Procedura odbioru nagród zakończy się najpóźniej 30 kwietnia 2018 r. Nagrody nierozdysponowane w
powyższym trybie pozostają własnością Organizatora.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
38. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie konkursowej www.interoptyk.com.pl do dnia 31 marca 2018 r.
Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, daty Zgłoszenia, nazwy miejscowości
Zwycięzców oraz nazwy i adresu punktu sprzedaży.
39. Odbiór nagród nastąpi przez Uczestników osobiście najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
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40. Nieodebranie nagród w terminie zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa
do nagrody. Organizator nie jest zobowiązany dowysłania nagród, które nie zostały odebrane przez Uczestnika
z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

PRAWA AUTORSKIE
41. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywa majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonych Zdjęć. Zwycięzca zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich
majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do Zdjęcia, jak również przeniesienia na
Organizatora uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do Zdjęć oraz udzielenie zgody na
wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na Zdjęciu. Zwycięzca nie jest uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia, poza otrzymaną nagrodą. W tym celu zwycięzca zawrze z Organizatorem umowę, co będzie
jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Zdjęcia dla potrzeb Organizatora na wszystkich
wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w
kraju i za granicą, w tym m.in. do:
a. utrwalania poprzez odręczne sporządzanie kopii Zdjęcia oraz przenoszenie Zdjęcia na wszelkiego
rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
b. zwielokrotniania Zdjęcia, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką
poligraficzną;
c. wprowadzania Zdjęcia do obrotu;
d. digitalizacja, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci
komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą
druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika
elektronicznego, nośnika cyfrowego;
e. inkorporowania Zdjęcia do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
f. używania w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia
przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa
albo towaru lub usługi;
g. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
także publicznego udostępnienia Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
h. wystawiania i wyświetlania, a także nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadania za pośrednictwem satelity;
i. sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim Zdjęcia,
a także składania oferty w tym zakresie;
j. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek
Zdjęcia;
k. rejestracji w Polsce lub za granicą w Urzędzie Patentowym lub innym właściwym organie
w charakterze znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wynalazku lub innego
przedmiotu własności przemysłowej.
42. Dokonanie zgłoszenia Zdjęcia oznacza jednocześnie, że nie będzie ono zagrażało ani naruszało praw osób
trzecich, w szczególności nie będzie naruszało ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że
Zwycięzca posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na Zdjęciu i uprawnienia do wyrażania zgody na
wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 41 powyżej. W przypadku wystąpienia przez

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02 135 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000032278, NIP 113 00 20 467, REGON 006934330, Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 39 751 500 PLN.
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2017

osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej Uczestnik
zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek
świadczeń związanych z naruszeniem praw i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na
każde żądanie Organizatora.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
43. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w
Konkursie w formie pisemnej na adres biura Organizatora Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24,
02‐135 Warszawa. Reklamacje rozpatruje Organizator.
44. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni
od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
45. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu.
46. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
47. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Johnson & Johnson Poland
sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02‐135 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać ́ się ̨ będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 922). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą ̨ przetwarzane przez podmioty wskazane w
Regulaminie tj. Organizatora w celu realizacji Konkursu – wyłaniania Zwycięzców, wręczenia nagród,
poinformowaniu innych uczestników Konkursu o jego wynikach, publikacji informacji o wyłonionych
Zwycięzcach. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu. Osoby podające dane osobowe mają prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
48. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz w biurze Organizatora tj.: Johnson & Johnson Poland Sp.
z o.o., ul. Iłżecka 24, 02‐135 Warszawa., w Salonach biorących udział w Konkursie oraz na
stronie www.interoptyk.com.pl.
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Załącznik nr 1 – Wzór Zgłoszenia

(data, miejsce sporządzenia zgłoszenia)

……………
……………
……………
(imię i nazwisko Uczestnika, data urodzenia, nr paragonu adres e‐mail)

Organizator:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
02‐135 Warszawa

ZGŁOSZENIE W KONKURSIE “Wycieczka z ACUVUE®”
Zgodnie z pkt 13 Regulaminu Konkursu „Wycieczka z ACUVUE®” (dalej „Konkurs”) dokonuję zgłoszenia udziału w
Konkursie i niniejszym przesyłam zdjęcia obrazujące sytuacje życiowe, w których korzystam z soczewek
kontaktowych ACUVUE® (dalej „Zdjęcie”).
Oświadczam, że:


Zgodnie z pkt 47 Regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celu realizacji Konkursu – wyłaniania Zwycięzców, wręczenia nagród,
poinformowaniu innych uczestników Konkursu o jego wynikach, publikacji informacji o
wyłonionych Zwycięzcach;



Jestem pełnoletni/a oraz posiadam pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do
przesłanego Zdjęcia



Zgodnie z pkt 19 Regulaminu posiadam i udzielam Organizatorowi zgody do wykorzystywania
pracy konkursowej (Zdjęcia) i wizerunku osób znajdujących się na Zdjęciu w celu:
przeprowadzenia Konkursu, oceny Zdjęcia, publikacji rezultatów Konkursu oraz udzielam zgodę
na (nieodpłatne), nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie oraz wykorzystanie
Zdjęcia;



Akceptuję treść Regulaminu Konkursu
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