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OGŁOSZENIE Z DNIA 13.05.2020 r., 

O ZMIANIE REGULAMINU PROGRAMU 

„3+1 gratis jednodniowych soczewek kontaktowych iWEAR i Oasys” 

 

 

 „Vision Express SP” sp. z o.o. informuje o zmianie Regulaminu Programu „3+1 gratis 

jednodniowych soczewek kontaktowych iWEAR i Oasys”. 

Zmiana polega na: 

1. doprecyzowaniu, iż promocja w ramach Programu obowiązuje w przypadku zakupu w 

Salonie Optycznym  4 (słownie: czterech) jednakowych opakowań jednodniowych soczewek 

kontaktowych marek i typów wymienionych w Regulaminie.  

2. Wyeliminowaniu z programu soczewek kontaktowych IWEAR FREE. 

3. Zmianie adresu mailowego, na który należy kierować wszelkie pytania i wnioski związane z 

ochroną danych osobowych. 

4. Wykreśleniu zapisu wskazującego, iż Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: 

Czyżewscy Kancelaria Adwokacka. 

 5. Zmianie terminu z 3 dni na 7 dni w pkt VII Rozdziału Postanowienia końcowe, tym samym 

zmiany Programu lub odwołanie Programu zostaną opublikowane z wyprzedzeniem co 

najmniej 7 dni. 

Zmiany w Regulaminie wprowadzone zostały w następującym zakresie (elementy zmienione 

zostały zaznaczone w tekście poniżej poprzez ich podkreślenie): 

1) Zmianie uległ punkt III (Rozdział: Warunki i zasady) ust. 1 Regulaminu, poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

„III. Warunki i zasady 

1. Program polega na tym, że osoba fizyczna (dalej „Klient”), która dokona jednorazowo 

zakupu w Salonie Optycznym 4 (słownie: czterech) jednakowych opakowań jednodniowych 

soczewek kontaktowych marek i typów wymienionych w ust. 2 poniżej (dalej „Produkt“) 
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uprawniona będzie do 25% zniżki na ten zakup, co oznacza, że pełną kwotę ceny tego zakupu 

należy pomniejszyć o kwotę stanowiącą 25% tej ceny, przy czym jeden zakup rozumiany jest 

jako zakup dokonany w ramach jednego paragonu fiskalnego. Powyższe oznacza, iż 

efektywnie Klient dokonując zakupu 4 Produktów zapłaci regularną cenę za 3 Produkty.”. 

2) Zmianie uległ punkt III (Rozdział: Warunki i zasady) ust. 2 Regulaminu, poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

„2. Lista Produktów objętych Programem:  

IWEAR HARMONY 

IWEAR HARMONY ASTIGMATISM 

IWEAR ACTIV 

IWEAR ACTIV PRESBYOPIA 

IWEAR ACTIV ASTIGMATISM 

IWEAR VIVID 

ACUVUE OASYS 1 DAY” 

3) Zmianie uległ punkt VI (Rozdział Dane osobowe) ust. 4 Regulaminu poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

„4. Więcej informacji o realizacji praw Klientów w zakresie ochrony danych osobowych 

oraz o tym, jak Organizator korzysta z danych osobowych Klientów można uzyskać na stronie 

internetowej Organizatora w zakładce „Polityka prywatności”. Wszelkie wnioski oraz pytania 

dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: iod@visionexpress.pl 

w temacie „dane osobowe”.”. 

4) Wykreślono ust. 12 w Rozdziale VI (Dane osobowe). 

5) Rozdział VII (Postanowienia końcowe) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Programu. Informacja   o   zmianie   

Programu  (jak i zmieniony Program) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie 

internetowej pod adresem: https://visionexpress.pl/pozostale-regulaminy  Zmiana  zostanie 

opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 7-dniowym. 

Zmiana  Programu  nie  będzie  naruszała  praw  nabytych  przez  Klientów  na  podstawie 

dotychczasowych postanowień. 
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2.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu. Informacja   o   odwołaniu   

Programu  będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: 

https://visionexpress.pl/pozostale-regulaminy  Informacja o odwołaniu Programu  zostanie 

opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 7-dniowym. 

Odwołanie  Programu  nie  będzie  naruszało  praw  nabytych  przez  Klientów na  podstawie 

dotychczasowych postanowień. 

3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.” 

 

Zmiana wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 18 maja 2020 roku. 

Nowa wersja Regulaminu, uwzględniającą zmianę o której mowa w niniejszym ogłoszeniu, 

dostępna jest na stronie internetowej „Vision Express SP” Sp. z o.o. pod adresem: 

www.visionexpress.pl/pozostale-regulaminy 

  


