
REGULAMIN PROMOCJI "ZOBACZ WYRAŹNIE SWOJĄ SPORTOWĄ PASJĘ!" 
(dalej: „Regulamin”) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem promocji „Zobacz wyraźnie swoją sportową pasję!” (dalej: 
„Promocja”) jest Firma Optyczna Wieńczysław Bloch z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Rynek Łazarski 4A, 60-731 Poznań, posiadająca NIP: 779-100-83-02, 
REGON: 630291248 (dalej: „Organizator” lub „Bloch Optyk”).


2. Promocja ma na celu pokazanie, że wada wzroku nie jest przeszkodą w 
uprawianiu sportu, m.in. piłki nożnej.


3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 1.06.2022 roku do dnia 
31.05.2023 roku (zwanym dalej: „Okresem Akcji”). 


4. Promocja prowadzona jest wyłącznie w sieciach salonów Bloch Optyk na terenie 
Poznania oraz Plewisk.


5. Treść Regulaminu jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Organizatora. 


§ 2. UCZESTNICTWO I RABATY


1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych do 18. roku życia (zwanych 
dalej: „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Akcji”), które mogą wziąć udział w 
Akcji za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. 


2. Promocja jest skierowana do osób, które mają przeciwskazania do noszenia 
soczewek kontaktowych lub z innych względów preferują okulary i mieszkają 
w Wielkopolsce.


3. Uczestnicy uprawiają dowolną dyscyplinę sportu i mogą to potwierdzić 
przedstawiając książeczkę zdolności lekarskiej, która jest potrzebna do 
rozpoczęcia i kontynuowania treningów w sporcie kwalifikowanym, 
rozumianym jako forma aktywności związana z uczestnictwem we 
współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w 
określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty 
działające z jego upoważnienia.


4. Uczestnicy Promocji mają wadę wzroku, która utrudnia im trenować bez 
noszenia odpowiednich okularów korekcyjnych. 




5. Bloch Optyk Uczestnikom Promocji gwarantuje bezpłatne badanie wzroku, 
konsultację i pomoc w doborze odpowiednich okularów korekcyjnych, a także 
zniżkę 40% na wykonanie sportowych okularów korekcyjnych. 


6. Przy badaniu wzroku w sieciach salonów Bloch Optyk pobierane będzie 150 
zł w formie zaliczki na okulary w przypadku badania wykonywanego innego 
dnia niż nastąpi zamówienie okularów. 


7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Aby wziąć udział w Promocji 
należy mailowo wysłać zgłoszenie na adres pasjonaci@blochoptyk.pl. Wtedy 
umówiony zostanie termin wizyty w salonie Bloch Optyk na badanie i 
konsultację. W mailu prosimy o podanie telefonu kontaktowego.


§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.


Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Firma Optyczna 
Wieńczysław Bloch z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynek Łazarski 4A, 60-731 
Poznań. Kontakt z Administratorem: pasjonaci@blochoptyk.pl 


Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych 
i bezpieczeństwa informacji.


Dla celów przeprowadzenia Akcji, każdorazowo od Uczestnika Akcji  będą 
pobierane następujące dane:imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Podanie danych 
osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 
udziału w Akcji. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie 
brak możliwości udziału w Akcji .

1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane wyłącznie w celu 

zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Akcji (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f 
RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,


2. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej 
celów.  
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas organizacji Akcji,

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy 

prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją 

wydarzenia,

d) czas do momentu wycofania zgody.


4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 
Akcji, Uczestnikowi przysługuje: 
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e) prawo dostępu do danych osobowych, 

f) prawo do sprostowania danych osobowych, 

g) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

h) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

j) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia.


W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik  Akcji może przesłać stosowny 
wniosek w formie pisemnej na adres ul. Rynek Łazarski 4A, 60-731 Poznań lub 
drogą elektroniczną na adres pasjonaci@blochoptyk.pl 


§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki 
uczestnictwa w Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-
promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.


2. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika Promocji, 
przystępując do Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść, nie wnosi do niego żadnych 
zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.


3. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w 
terminie 14 dni od daty ich złożenia na adres: ul. Rynek Łazarski 4A, 60-731 
Poznań lub na adres e-mail: pasjonaci@blochoptyk.pl


4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
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