
      
 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU „Nowe okulary - Nowy Ty!” 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu „Nowe okulary - Nowy Ty!” (zwanym dalej „Konkursem”) 

jest Firma Handlowa „Jawro” Jacek Wroniecki z siedzibą,  przy ul. Grunwaldzkiej 

21; 63-500 Ostrzeszów wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP  622-002-00-54. 

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, 
wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem www.facebook.com. Facebook 
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.. Informacje podawane 
przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi  
Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. 

3. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.). 

4. Konkurs prowadzony jest na oficjalnych fan page’ach LOOX GALERIA OPTYKI oraz 

SUNLOOX pod adresami:  https://www.facebook.com/SalonSunLOOX/ oraz 

https://www.facebook.com/LOOX.Galeria.Optyki/  

CZAS OBOWIĄZYWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 18.11.2019   r. do 30.01.2020 r godz. 

23:59.  

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu. 

W przypadku zmiany terminu Konkursu, Organizator  zawiadomi o zmianie 

niezwłocznie po jej wprowadzeniu, podając informację do publicznej wiadomości 

na stronach:   

https://www.facebook.com/SalonSunLOOX/ 

https://www.facebook.com/LOOX.Galeria.Optyki/ 

UCZESTNICTWO 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w 

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, które zakupiły okulary korekcyjne w salonach sieci Loox Galeria Optyki 

oraz Sunloox, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 niniejszego 

regulaminu. 
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ewentualni 

partnerzy/sponsorzy Konkursu, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do 

informacji , które wpłyną bezpośrednio lub pośrednio na wynik konkursu. 

 

 

ZASADY KONKURSU 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie 

konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia w starych okularach lub bez okularów 

oraz w nowych okularach korekcyjnych zakupionych w sieci Loox Galeria Optyki lub 

Sunloox w celu przedstawienia zmiany swojego wizerunku oraz zamieścić swoje 

zgłoszenie w aplikacji konkursowej na fanpage’ach LOOX Galeria Optyki pod 

adresem https://www.facebook.com/LOOX.Galeria.Optyki/ lub Sunloox pod adresem 

https://www.facebook.com/SalonSunLOOX/ 

2. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na profilach: LOOX Galeria Optyki pod 

adresem https://www.facebook.com/LOOX.Galeria.Optyki/ lub Sunloox pod adresem 

https://www.facebook.com/SalonSunLOOX/ i zostaną wykorzystane jako post na 

portalu społecznościowym Facebook. 

3. O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie Jury. W trakcie obrad Jury, które 

odbędą się w dniu 31.01.2020, wyłoniony zostanie zwycięzca Konkursu, który 

otrzyma nagrodę główną w postaci bonu podarunkowego o wartości 2000zł (słownie: 

dwa tysiące pln) do wykorzystania w sieci salonów Loox Galeria Optyki lub Sunloox. 

4. Decyzja Jury jest niezależna i ostateczna, nie może zostać zmieniona i nie podlega 

zaskarżeniu przez Uczestników. 

5. Kryterium wyboru najlepszego zdjęcia przez Jury stanowić będzie w szczególności 

największa zmiana wizerunku spowodowana doborem nowych okularów. 

6. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z 

Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz 

Organizatora pracą. 

7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 

8. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, 

zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym, o czym zostanie 

poinformowany. 

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną.  

10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.  

11. Zwycięzca o sposobie odebrania nagrody zostanie poinformowany poprzez wysłanie 

prywatnej wiadomości w portalu społecznościowym Facebook.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości do 

Zwycięzcy.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Nagrody w 

wyniku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków odbioru Nagrody, w szczególności 

w wyniku odmowy podania danych umożliwiających dostarczenie lub odmowy 

poświadczenia przekazania Nagrody. 

14. Uczestnik, którego zdjęcie zostało wybrane w trakcie obrad Jury, zostanie o tym 

fakcie poinformowany 3.02. 2020 roku poprzez informację wysłaną za pośrednictwem 

portalu Facebook.  
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15. Niezgłoszenie się w podanym terminie po nagrodę jest równoznaczne z rezygnacją z 

nagrody. 

16. W przypadku rezygnacji wybranego przez Jury Uczestnika Konkursu z uczestnictwa 

w Konkursie, Jury dokona według kryteriów opisanych powyżej wyboru kolejnego 

Uczestnika, w miejsce Uczestnika, który zrezygnował. 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu składane mogą być wyłącznie pisemnie na 

adres Organizatora  nie później niż do 31.12.2019 roku (decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne 

zgłaszającego, adres e-mail zgłaszającego, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie 

reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od 

daty wpływu reklamacji na wskazany adres. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie 

powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem wskazanego przez 

niego adresu poczty elektronicznej. 

4. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, uczestnik zgłaszający 

reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Firma Handlowa „Jawro” 
Jacek Wroniecki z siedzibą,  przy ul. Grunwaldzkiej 21; 63-500 Ostrzeszów 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzasadniony interes 
Firma Handlowa „Jawro” Jacek Wroniecki oraz dobrowolne przystąpienie 
Uczestnika do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania 
Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Firma Handlowa „Jawro” przez 
czas trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami. W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Firma 
Handlowa „Jawro”, a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia 
przez Uczestnika zgody. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i 
analitycznych oraz wobec profilowania. 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane 
zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi, 
organy administracji oraz sądy. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez 
Firma Handlowa „Jawro” Jacek Wroniecki przetwarzaniem do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną 
danych osobowych. 

7. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących 
przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez Firma Handlowa 



„Jawro” Jacek Wroniecki inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 
bok@jawro.com  

 
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA 

 

1. Organizator nie odpowiada za żadne nieprawidłowości zaistniałe podczas trwania 

Konkursu, na które nie miał i nie mógł mieć wpływu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez 

podawania przyczyn. Informację o zmianie Regulaminu z podaniem jej treści Organizator 

zamieści na stronach: 

https://www.facebook.com/SalonSunLOOX/ 

https://www.facebook.com/LOOX.Galeria.Optyki/ 

 

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH 

 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo 

autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż 

Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub 

fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy 

którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, 

Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w 

tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń 

osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez 

Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika. 

 

2. Pozostałe skutki w zakresie praw autorskich co do Zgłoszenia Konkursowego 

regulują odpowiednie postanowienia umów wiążących Uczestnika z serwisem 

Facebook. 

 

3. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację  postanowień Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 

mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1  Lista salonów LOOX Galeria Optyki i salonów Sunloox biorących udział w 

promocji.  

 SALONY Loox Galeria Optyki  

    

1 BEŁCHATÓW GALERIA OLIMPIA Ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów 

2 

GORZÓW 

WIELKOPOLS

KI 

CH NOVA PARK 
Ul. Przemysłowa 2, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

3 
JELENIA 

GÓRA 
GALERIA SUDECKA 

Al. Jana Pawła II 51, 58-506 

Jelenia Góra 

4 KALISZ GALERIA AMBER Ul. Górnośląska 82, 62-800 Kalisz 

5 KRAKÓW CH M1 Al. Pokoju 67, 31-580 Kraków 

6 KIELCE GALERIA ECHO Ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce 

7 ŁOMŻA GALERIA VENEDA Ul. Zawadzka 38, 18-400 Łomża 

8 OLSZTYN CH VIKTOR Al. Piłsudskiego 50, 10-416 Olsztyn 

9 OPOLE CH KAROLINKA Ul. Wrocławska 152/154, 45-837 Opole 

10 

OSTRÓW 

WIELKOPOLS

KI 

GALERIA OSTROVIA Ul. Kaliska 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

11 POZNAŃ CH PROMIENISTA Ul. Promienista 160, 60-142 Poznań 

12 POZNAŃ KING CROSS MARCELIN Ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań 

13 POZNAŃ CH M1 Ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań 

14 POZNAŃ CHR PLAZA Ul. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań 

15 WROCŁAW CH BOREK Ul. Hallera 52, 50-984 Wrocław 

16 ZABRZE CH M1 
Ul. Plutonowego Szkubacza 1, 41-800 

Zabrze 

 



 

 

 

Salony SUNLOOX: 

 

   1 OLSZTYN 
AURA CENTRUM 

OLSZTYNA 
AL. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn 

   2 KATOWICE LIBERO Ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice 

3 POZNAŃ STARY BROWAR Ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań 

4 SZCZECIN CH GALAXY Al. Wyzwolenia 18-20, 40-554 Szczecin 

5 WARSZAWA BLUE CITY Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa 

6 WARSZAWA CH JANKI Ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki 

7 WROCŁAW PASAŻ GRUNWALDZKI Pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław 

8 GDYNIA CH RIVIERA UL. K.Górskiego 2, 81-304 Gdynia 

 

 


