
REGULAMIN PROMOCJI ACUVUE OASYS 1-DAY 3+1 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 
Promocja Konsumencka pod nazwą „ACUVUE OASYS 1-DAY 3+1” („Promocja Konsumencka”) jest 

oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem 

Promocji Konsumenckiej jest: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 

24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych, NIP: 113-

00-20-467, zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 2 

PRZEDMIOT PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 

Przedmiotem Promocji Konsumenckiej objęte są soczewki kontaktowe: ACUVUE® OASYS 1-DAY with 

Hydraluxe, które dostępne są  w salonach stacjonarnych Twoje Soczewki, Family Optic, Perfect Eye Optic 

oraz Gafas, prowadzących bezpośrednią sprzedaż do konsumentów na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

§ 3 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 

1. Promocja Konsumencka skierowana jest do nowych oraz obecnych użytkowników soczewek 

kontaktowych ACUVUE® - osób fizycznych nabywających soczewki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

w salonach stacjonarnych Twoje Soczewki, Family Optic, Perfect Eye Optic oraz Gafas, biorącej udział w 

Promocji, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu Uczestnika do otrzymania 1 opakowania soczewek 

ACUVUE OASYS 1-DAY with Hydraluxe (zwanego dalej „Nagrodą”) przy jednoczesnym zakupie 3 takich 

samych opakowań soczewek kontaktowych, o których mowa w § 2 Regulaminu. 

3. Z Promocji można skorzystać wyłącznie w saloanch stacjonarcnych Twoje Soczewki, Family Optic, 

Perfect Eye Optic oraz Gafas, w którym Uczestnik dokonał jednoczesnego zakupu 3 opakowań soczewek 

biorących udział w Promocji. 

4. Liczba Nagród jest ograniczona i będą one dostępne do wyczerpania. 

 

§ 4 

CZAS TRWANIA PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 



1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się dnia 02.08.2021 i trwa do dnia 13.09.2021 lub do wyczerpania 

przedmiotu Promocji Konsumenckiej. W przypadku niewykorzystania całego przedmiotu Promocji 

Konsumenckiej Organizator zastrzega możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania.  

2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.twojesoczewki.com oraz 

w salonach stacjonarnych Twoje Soczewki, Family Optic, Perfect Eye Optic oraz Gafas. 

  

§ 5 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 
Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 6  

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane 

przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do dnia 14.10.2021 

r. (decyduje data stempla pocztowego lub wysłania maila). Reklamacje należy zgłaszać:  

a) na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Vision 

Care, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”;  

b) e-mailem na adres vispl@its.jnj.com wpisując w tytule „REKLAMACJA”. 

2. Reklamacja powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres korespondencyjny Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, 

b. dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania, przez 3 osobową Komisję 

powołaną przez Organizatora.  

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w reklamacji w 

terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

§ 7 DANE OSOBOWE  

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się 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. 

2. Szczegółowa informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

 



 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2021 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to 

niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. W takim 

przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować na stronie 

www.twojesoczewki.com o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy 

Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co 

do uczestnictwa w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej promocji.  

 


