
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ    

Oferta ryczałt 
 

§ 1. 
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Konsumentów w promocji 
„Oferta ryczałt” (Akcja promocyjna).  

 
§ 2. 

Organizator 
Organizatorem Promocji jest Bellevue Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy 
Świat 19/18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy 
pod numerem KRS 0000134717, NIP 5242221925, REGON 013164929. 

 
§ 3.  

Miejsce prowadzenia  
1. Akcja promocyjna obowiązuje we wszystkich salonach Lynx Optique prowadzonych przez 

Organizatora.  
 

§ 4.  
Czas trwania  

1. Akcja promocyjna obowiązuje od 10 listopada 2020 r. do odwołania.  
 

§ 5. 
Zasady  

1. Klient może zakupić okulary korekcyjne w cenie 349 zł: 
a) Na okulary korekcyjne składają się oprawki optyczne i para soczewek 

jednoogniskowych.  
b) Akcja promocyjna dotyczy wybranej marki opraw optycznych znajdujących się w salonie 

– modele opraw objętych promocją wskaże pracownik salonu. 
c) Akcja promocyjna dotyczy wybranego rodzaju soczewek korekcyjnych 

jednoogniskowych z utwardzeniem i antyrefleksem.   
 

2. Klient może zakupić okulary progresywne w cenie 599 zł: 
a) Na okulary progresywne składają się oprawki optyczne i  para soczewek progresywnych.  
b) Akcja promocyjna dotyczy wybranej marki opraw optycznych znajdujących się w salonie 

– modele opraw objętych promocją wskaże pracownik salonu. 
c) Akcja promocyjna dotyczy wybranego rodzaju soczewek progresywnych z 

utwardzeniem i antyrefleksem.   
 

3. Konsument, który skorzystał z akcji promocyjnej ma prawo o podwójnego badania wzroku 
w cenie 1 zł: badanie pod korekcję okularową i pod soczewki kontaktowe. 
 

§ 6. 
Łączenie akcji promocyjnej z innymi zniżkami 

1. Konsument, który skorzysta z akcji promocyjnej nie ma prawa do skorzystania z innych 
zniżek wynikających z innych promocji czy też kart rabatowych, chyba że ich postanowienia 
stanowią inaczej.  

2. Konsument, który skorzysta z akcji promocyjnej nie ma prawa do skorzystania z oferty 
„Druga para okularów za 1 zł” lub „Druga para okularów do ulubionej aktywności”.  

 



   
 

§ 7. 
Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Bellevue Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Nowy Świat 19/18, (00-029), zwany na potrzeby niniejszego regulaminu 
Organizatorem.  

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania 
zamówienia i/lub zakupu opraw w ramach Akcji promocyjnej oraz realizacji ewentualnego 
postępowania reklamacyjnego.   

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, 
Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:  
1) prawo dostępu do swoich danych,  
2) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3) prawo żądania do usunięcia danych Uczestnika, 
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  
4. Więcej informacji o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz 

o tym, jak Organizator korzysta z danych osobowych Uczestników, można uzyskać na 
stronie internetowej Organizatora w zakładce „Kontakt” Polityka prywatności. Wszelkie 
wnioski oraz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: 
iod@lynx-optique.pl 

  
§ 8. 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi 
są postanowienia niniejszego Regulaminu.   

2. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkich salonach Lynx Optique, w których obowiązuje 
Akcja promocyjna oraz na stronie www.lynx-optique.pl 

3. Regulamin Promocji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Promocji z ważnych 

powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia 
promocji. 

5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą 
naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji 
promocyjnej. 

6. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.  
 

 
Warszawa, dn. 10/11/2020 r. 
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