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Regulamin akcji „Do zakochania 30 dni z Transitions®” 
dla soczewek okularowych Transitions® oferowanych do sprzedaży 

przez Shamir Polska Sp. z o.o.  
 
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz prawa i obowiązki 
uczestników akcji „Do zakochania 30 dni z Transitions®” (dalej: „Akcja Promocyjna”) 
organizowanej przez Shamir Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 52, 
02-820 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355744, NIP 
5252478324, REGON 142414243, o kapitale zakładowym w wysokości 3 650 000,00 zł 
(dalej: „Organizator”) przy współpracy z salonami optycznymi, współpracującymi z 
Shamir Polska (dalej: „Salony Optyczne”). 
 
I. Czas trwania 
Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.  
 
II. Miejsce obowiązywania 
Akcja Promocyjna obowiązuje w Salonach Optycznych znajdujących się na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
III. Warunki korzystania z akcji „Wypróbuj Transitions®” 

1. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych(dalej: „Uczestnik”), która: 

a) dokonała zakupu recepturowych soczewek okularowych Transitions® 
(dalej: „Soczewki”) w jednym z Salonów Optycznych biorących udział w 
Akcji Promocyjnej; 

b) posiada kopię paragonu z kasy fiskalnej bądź faktury VAT (dalej: „Dowód 
zakupu”), potwierdzających zakup Soczewek w danym Salonie Optycznym;  

c) wypełni Kartę Zgłoszenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu; 

d) dokona zwrotu Soczewek na zasadach określonych w Rozdziale IV pkt 5-15 
Regulaminu. 

2. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko jeden (1) raz, tj. może 
dokonać wyłącznie jednego zakupu Soczewek w trakcie trwania Akcji Promocyjnej. 
Uczestnik, który dokona więcej niż jednego (1) zakupu Soczewek będzie mógł 
skorzystać z uprawnień, o których mowa w Rozdziale IV Regulaminu tylko w 
stosunku do pierwszych zakupionych Soczewek. 

3. Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa w Rozdziale IV 
Regulaminu wyłącznie w Salonie Optycznym, w którym dokonał zakupu Soczewek. 

4. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, chyba że 
regulamin innej promocji stanowi inaczej. 
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5. Przez przystąpienie do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z 
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w całości, jak również zobowiązuje 
się do jego przestrzegania i potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go 
do udziału w Akcji Promocyjnej. 

 
IV. Zasady Akcji Promocyjnej „Do zakochania 30 dni z Transitions®” 

1. Akcja promocyjna dotyczy soczewek recepturowych Transitions® Signature™ VII 
oraz Transitions® XTRAcitve™. 

2. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator udziela Uczestnikowi tzw. „Gwarancji 
Satysfakcji” (dalej: „Gwarancja”) polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi 
adaptacji do Soczewek, zakupionych w Salonach Optycznych.  

3. Gwarancja udzielana jest na okres 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych 
liczonych od dnia zakupu Soczewek przez Uczestnika. 

4. W przypadku braku adaptacji do Soczewek, Uczestnikowi przysługiwać będzie 
prawo wymiany Soczewek na zasadach określonych w pkt. 5-15 poniżej. 

5. Do skorzystania z uprawnień z tytułu Gwarancji wymagana jest w pełni czytelnie 
wypełniona Karta Zgłoszenia wraz z dołączonym do niej Dowodem Zakupu 
Soczewek oraz zwrot Soczewek (dalej: „Zgłoszenie”). 

6. Zgłoszenie powinno zostać złożone bezpośrednio w Salonie Optycznym, w którym 
Soczewki zostały zakupione, tj. w którym wydany został Dowód Zakupu, z 
zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej. 

7. Po przyjęciu Zgłoszenia Użytkownik otrzymuje kopię Zgłoszenia wraz z numerem 
Zgłoszenia, stanowiącą potwierdzenie dokonania Zgłoszenia. 

8. Zgłoszenie jest rozpatrywane przez Organizatora/Salon Optyczny w terminie 14 
(słownie: czternastu) dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia Zgłoszenia. 

9. Na podstawie potwierdzenia dokonania Zgłoszenia Uczestnik, w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia, uprawniony jest do wymiany Soczewek na 
soczewki bezbarwne, o takich samych parametrach znajdujących się w ofercie 
Organizatora i będących aktualnie w sprzedaży w Salonie Optycznym 
rozpatrującym Zgłoszenie (dalej: „Nowe Soczewki”).  

10. W przypadku wymiany Soczewek na Nowe Soczewki, jeżeli cena Nowych 
Soczewek przekracza wartość zapłaconej ceny Soczewek, Uczestnik zobowiązany 
jest do pokrycia różnicy w cenie.  

11. W przypadku, gdy cena Nowych Soczewek jest niższa niż zapłacona cena 
Soczewek, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w cenie. 

12.  W przypadku stwierdzenia widocznych śladów użytkowania, znamion 
uszkodzenia, używania, zabrudzenia, zarysowania lub śladów innych uszkodzeń, 
Zgłoszenie zostaje rozpatrzone negatywnie. W takim przypadku Organizator jest 
zwolniony z obowiązku przyjęcia Soczewek i zwrotu ceny Soczewek, jak również 
zaoferowania Uczestnikowi Nowych Soczewek. 

13.  O możliwości odbioru Nowych Soczewek Uczestnik zostanie powiadomiony przez 
Organizatora za pośrednictwem Salonu Optycznego w formie wskazanej przez 
Uczestnika w Karcie Zgłoszenia. 
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14.  W przypadku zakupu Soczewek wraz z oprawkami, odbiór Nowych Soczewek 
poprzedzony zostanie ich oprawą w Salonie Optycznym dokonującym wymiany. 

15.  Uczestnik odbierający Nowe Soczewki obowiązany jest sprawdzić zgodność 
Nowych Soczewek z dołączonym dokumentem wymiany oraz parametrami 
Soczewek.  
 
 

V. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcje trwania 

Akcji Promocyjnej jak również w ramach rozpatrywania reklamacji jest Shamir 
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 
Poleczki 52, 02-820 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000355744, NIP 5252478324, REGON 142414243. 

2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla celów przeprowadzenia 
Akcji Promocyjnej, tj. w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia wymiany Soczewek na zasadach określonych w rozdz. IV pkt. 5-
15 oraz w celu dokonania reklamacji na zasadach określonych w rozdz. VI. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy 
je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawiania, a także prawo wnieść pisemne, 
umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania tych danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 
osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika prowadzi do 
odmowy przeprowadzenia wymiany Soczewek lub dokonania reklamacji. 
Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych znajdujących się w Karcie Zgłoszenia oraz w zgłoszeniu 
reklamacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

VI. Reklamacje 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w 

zakresie niezgodności sposobu przeprowadzania Akcji Promocyjnej z zasadami 
opisanymi w Regulaminie w Czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz w terminie 14 
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dni od jej zakończenia. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie, o 
którym mowa powyżej lub nie zawierające wymaganych danych nie będą 
rozpatrywane.  

2.  Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce 
zawierającej reklamację. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer 
telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść 
żądania oraz zostać skierowane na adres Organizatora: Shamir Polska sp. z o.o.  
ul. Poleczki 52, 02-820 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja, do zakochania 30 dni 
z Transitions®”. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania Reklamacji przez 
Organizatora. 

5. Jeżeli termin 14 dni okaże się niewystarczający do udzielenia odpowiedzi na 
reklamację, Organizator poinformuje Uczestnika o przedłużeniu terminu 
rozpoznania reklamacji, który jednak nie może być dłuższy niż 30 dni od 
otrzymania reklamacji. 

6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika w formie 
pisemnej, wysłanej na adres podany w Reklamacji. 

7. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia przez 
Uczestnika jego praw na drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu 
prowadzonym przed innym właściwym organem, 
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. W trakcje trwania Akcji Promocyjnej, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie 

Organizatora, w Salonach Optycznych oraz na stronie internetowej 
www.shamir.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie 
trwania Akcji Promocyjnej. W takim wypadku Organizator zobowiązany jest 
poinformować Uczestników o nowej treści Regulaminu i terminie ich 
wprowadzenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym 
czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu jej trwania, po upływie 
3 dni od dnia umieszczenia powyższej informacji w Salonach Optycznych i na 
stronie internetowej www.shamir.pl. 

4. Zmiana Regulaminu, a także zakończenie Akcji Promocyjnej nie będą naruszać 
praw nabytych Uczestnika. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 
Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla 
Uczestnika. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
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7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część, a w związku 
z powyższym definicje określone w tym Regulaminie mają zastosowanie do 
załączników. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji promocyjnej „Do zakochania 30 dni z Transitions®” 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Shamir Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (02-820), ul. Poleczki 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000355744, NIP 5252478324, REGON 142414243 („Administrator”). 
 
Od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony 
danych osobowych za pośrednictwem adresu: info@shamir.pl 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, zwane dalej „RODO”) w celu: 
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą 

lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;  
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO) w celu: 
a) organizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych. 

 
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia 

obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania 
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku 
prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 
rachunkowych);  

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych 
Shamir Polska sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą 
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;  

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do 
czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez 
Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług 
telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres 
obowiązywania umowy.  

 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:  
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1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 
przetwarzania;  

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 
nieprawidłowe lub niekompletne;  

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;  
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;  
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;  
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu 
bezpośredniego;  

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce 
zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce 
domniemanego naruszenia RODO;  

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);  

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia 
własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych.  

 
Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) – 9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez 
kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub 
poprzez kontakt z Shamir Polska sp. z o.o. (adres podany na początku dokumentu, z 
dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).  
 
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu 
Administratora): partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy 
drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, 
biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się 
badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i 
utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). 
 
 
Zapoznałem się z Regulaminem i go akceptuję  
 
AKCEPTUJĘ         NIE AKCEPTUJĘ 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Akcji 
Promocyjnej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
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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)  
 
WYRAŻAM ZGODĘ       NIE WYRAŻAM ZGODY 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji promocyjnej „Do zakochania 30 dni z Transitions®” 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
z dnia ____________ nr _________________ 

 
CZĘŚĆ I* 
*wypełnia Zgłaszający; kopia tej części dokumentu przekazywana jest Zgłaszającemu 
 

A. Dane Zgłaszającego 
imię i nazwisko:__________________________________________________________ 
adres korespondencyjny:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
numer telefonu / adres poczty elektronicznej:_______________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

B. Opis Soczewek i Dowodu zakupu 
określenie właściwości optycznych Soczewek:___________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
data i numer Dowodu zakupu:___________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
rodzaj** Dowodu zakupu:______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
**np. paragon fiskalny/faktura  
 
forma Dowodu zakupu*** 
kopia  oryginał  
*** właściwa opcja do zaznaczenia 
 

C. Przyczyna wymiany Soczewek 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Sposób przekazania Informacji** 
Telefon  SMS  adres poczty elektronicznej  
** właściwa opcja do zaznaczenia 
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Zgłaszający oświadcza, że warunki określone w Regulaminie Akcji Promocyjnej 
soczewek okularowych Transitions oferowanych przez Shamir Polska Sp. z o.o. 
są mu znane i je akceptuje. 
 
 
……………………………………………… 

podpis Zgłaszającego 
 
 
 
potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia 
 
……………………………………………………………… 

podpis przyjmującego Zgłoszenie 
 
 
 
 
CZĘŚĆ II* 
*wypełnia Przyjmujący Zgłoszenie; ta część dokumentu do użytku wewnętrznego 
pomiędzy salonem optycznym/przyjmującym Zgłoszenie a Organizatorem 
 
 

A. Dane przyjmującego Zgłoszenie 
nazwa i adres salonu optycznego:____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
imię i nazwisko pracownika salonu optycznego:_________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
A. Opis dowodu zakupu Soczewek od Organizatora 

data i numer dowodu zakupu:___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
rodzaj* dowodu zakupu:_______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________          
*paragon/faktura 
 
forma dowodu zakupu** 
kopia  oryginał  
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** właściwa opcja do zaznaczenia 
 
Wymiana Soczewek na Nowe Soczewki* 
TAK  NIE  
* właściwa opcja do zaznaczenia 
 
 
potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia do rozpatrzenia 
 
……………………………………………………………… 

  podpis przyjmującego Zgłoszenie 
 


