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Regulamin konkursu "Klinika Oka- Black Friday" 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: "Klinika Oka- Black 

Friday" organizowanym przez D&S Sp. z o.o.  siedzibą w Ryglicach, ul. Rynek 10, 33-

160 Ryglice (Klinika Oka-Punkt Widzenia), zwana w dalszej części Regulaminu 

Organizatorem. 

2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz 

akceptację jego postanowień. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi 

podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 

serwisu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden 

sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani 

podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie 

przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych 

podmiotów 

4. Celem konkursu jest promowanie wizerunku i oferty Kliniki Oka-Punkt Widzenia. 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

§2 

Warunki uczestnictwa 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi: 

a. zapoznać się z treścią tego regulaminu. 

b. warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w 

serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu. 

c. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

d. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi pod 

postem konkursowym w serwisie społecznościowym Facebook. 

 

§3 

Warunki konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 26.12.2020 i potrwa do dnia 27.11.2020 (do godziny 23:59). 

2. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. 

4. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie 

Facebook pod adresem url: https://www.facebook.com/KlinikaOkaPunktWidzenia. 

Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie w komentarzu, polubić go, a także 

obserwować profil Klinika Oka- Punkt Widzenia. 
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5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi zostaną wybrane trzy najbardziej 

kreatywne odpowiedzi. 

6. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem a także: 

a. uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie przez Klinika Oka-Punkt Widzenia informacji o swoim 

profilu na FB dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych 

związanych z działalnością Klinika Oka-Punkt Widzenia, w tym jej ofertą 

handlową i to bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, za pośrednictwem 

mediów cyfrowych, bez każdorazowego potwierdzania tej zgody. Powyższa 

zgoda obejmuje formy publikacji w Internecie (stronie internetowej 

organizatora, oficjalnych kanałach społecznościowych takich jak Facebook i 

Instagram), przy wykorzystaniu form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji które to publikacje w żaden sposób nie będą zawierały 

treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszały prawa, dobrych 

obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem; 

b. uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie 

nieprawdziwych informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu 

oraz złożonych oświadczeń; 

c. komentarz konkursowy nie może zawierać treści niecenzuralnych; 

d. organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymogów określonych w regulaminie; 

 

§4  

Nagrody i zasady ich przyznawania 

1. Nagrodę przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie trzy najbardziej 

kreatywne jej zdaniem odpowiedzi. 

2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie 

wyboru Zwycięzców.  

3. Nagrodami w konkursie są: 

• Pierwsza nagroda: Bon zniżkowy -50% na okulary przeciwsłoneczne 

• Druga nagroda: Bon zniżkowy -30% na okulary korekcyjne 

• Trzecia nagroda: Bon zniżkowy -20% na dowolnie wybrany produkt z salon 

optycznego Klinika Oka- Punkt Widzenia 

4. Wyniki konkursu ogłoszone będą 28.11.2020 na stronie 

https://www.facebook.com/KlinikaOkaPunktWidzenia 

5. Zwycięzcy konkursu mogą odebrać nagrody do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

6. Bony zniżkowe będące nagrodami są bonami „na okaziciela”. 

7. Zwycięzca nagrody może zrealizować bony zniżkowe do 31.12.2020. 

8. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 

https://www.facebook.com/KlinikaOkaPunktWidzenia
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2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku 

dochodowego. 

9. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne poświadczenie jej otrzymania. W celu 

ustalenia szczegółów organizacyjnych dotyczących wydania nagrody organizator 

skontaktuje się z laureatami konkursu za pośrednictwem serwisu FB.  

10. Laureaci nagród będą mogli je odebrać w Klinika Oka-Punkt Widzenia: Tarnowska 9B, 

Limanowa  w godzinach pracy salonu. 

11. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.  

12. Nagrodę można zdobyć tylko raz.  

13. Nagrody nieodebrane do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu pozostają własnością 

Organizatora.  

14. Jury dopuszcza możliwość nieprzyznania nagród w Konkursie jeśli zgłoszone 

odpowiedzi nie spełnią wymogów Konkursu. 

15. Organizator konkursu zastrzega sobie dodatkowy tydzień na poinformowanie 

uczestników o wynikach konkursu w razie bliżej nieokreślonego problemu, ale o takim 

przesunięciu terminu ogłoszenia wyników, Organizator poinformuje poprzez stronę 

https://www.facebook.com/KlinikaOkaPunktWidzenia 

 

§5  

Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa 

powołana przez Właściciela Klinika Oka-Punkt Widzenia. 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:  

a. rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.  

b. wybór laureatów konkursu.  

 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych 

uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest D&S Sp. z o.o.  siedzibą w 

Ryglicach, ul. Rynek 10, 33-160 Ryglice. 

3. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez 

Administratora są: dane profilowe uczestnika z serwisu Facebook, wizerunek 

uczestnika pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody na jego przetwarzanie. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą: 

W CELACH NA PODSTAWIE PRZEZ OKRES 
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Przeprowadzenia 

konkursu, 

promowania 

organizatora oraz 

wydania nagród 

Regulaminu 

konkursu 

 

7 dni roboczych od 

dnia zakończenia 

konkursu  

 

5. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym  

je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług. 

6. Podmiotowi danych osobowych przysługuje: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

c) prawo do przenoszenia danych, a także  

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. 

7. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy 

obowiązującego prawa. 

8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

9. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do 

uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie 

nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.  

 

 

§7 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres 

Organizatora konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: dane profilowe uczestnika z 

serwisu Facebook a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji.  

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty 

otrzymania reklamacji 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 

elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

oraz akceptację jego postanowień. 
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2. Klinika Oka-Punkt Widzenia zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu 

Regulaminu na stronie Organizatora. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw 

nabytych już przez Uczestników przed dokonaniem zmian w regulaminie, a każdemu 

Uczestnikowi, który nie zgadza się ze zmianami w regulaminie przysługuje prawo do 

zrezygnowania z udziału w konkursie i wycofania swojej pracy.  

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną 

pod adres: klinika.oka@gmail.com 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania 

Zgłoszenia Konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności 

za nieprawidłowości związane z działaniem serwisu Facebook. 

5. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu 

cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, 

zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Uczestnik konkursu zwalnia z jakichkolwiek roszczeń serwis Facebook. Konkurs nie jest 

w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook 

ani z nim związany. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2020 roku. 


