
 
REGULAMIN PROMOCJI  

 
§ 1. 

Regulamin 
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Klientów w promocji „Wyprzedaż zima” 
(„Akcja promocyjna”) prowadzonej przez 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 (dalej 
Organizator). 

§ 2. 
Czas trwania Akcji promocyjnej  

1. Akcja promocyjna prowadzona jest w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – 
1 a) Akcja promocyjna przedłużona do 7 lutego 2021 r.  
1 b) Akcja promocyjna przedłużona do 28 lutego 2021 r.  

 
§ 3. 

Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej 
Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich salonach optycznych Lynx Optique 
prowadzonych przez Organizatora z wyłączeniem salonu Lynx Outlet Modlińska.  

 
§ 4. 

Warunki skorzystania z Akcji promocyjnej 
1. W ramach Akcji promocyjnej konsument (dalej „Uczestnik”) otrzymuje możliwość 

zakupienia oprawki optycznej lub oprawki przeciwsłonecznej z rabatem 20%, 30%, 40%, 
50%. 

2. Promocją objęte są wyłącznie wybrane modele opraw optycznych i przeciwsłonecznych.  
3. Każdy model oprawki optycznej lub przeciwsłonecznej objęty rabatem oznaczony jest 

naklejką w widocznym miejscu określającą wysokość rabatu, która stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu.  

4. Warunkiem otrzymania rabatu na oprawkę optyczną jest jednoczesny zakup soczewek 
korekcyjnych do oprawy. Soczewki korekcyjne nie są objęte rabatem, płatne są według 
cennika Lynx. 
4 a) W przypadku zakupu soczewek korekcyjnych Orma Trio lub Orma Trio Clean oraz 
SMILE 1,5 i 1,6 rabat na oprawki nie przysługuje.  

5. W przypadku gdy klient zakupi oprawę optyczną bez soczewek korekcyjnych, rabat na 
oprawkę optyczną nie przysługuje.   

6. Uczestnik, który skorzystał z Akcji promocyjnej ma prawo do bezpłatnego badania wzroku 
(dwa badania pod okulary i pod soczewki kontaktowe). Osoba towarzysząca Uczestnikowi 
może skorzystać z badania wzroku za 1 zł bez obowiązku zakupu okularów korekcyjnych. 
Dziecko w wieku 4-15 lat towarzyszące Uczestnikowi może skorzystać z bezpłatnego 
przesiewowego badania wzroku w terminie uzgodnionym z pracownikiem salonu Lynx.  
 

§ 5. 
Brak możliwości łączenia promocji 

1. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami, 
wyprzedażami, rabatami wynikającymi z karty klienta, ofertą „2-ga para za 1 zł”. 

2. Uczestnik, który skorzysta z Akcji Promocyjnej na zakup oprawki optycznej ma prawo do 
skorzystania z oferty „2-ga para do uprawiania hobby” zw. Ofertą Tandem.  

 
 



 
§ 6. 

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 

  
§ 7. 

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.21/12/2020 
Aktualizacja dn. 5/01/2021; § 4. pkt. 4a 
Aktualizacja dn. 29/01/2021; § 2. pkt. 1a 

Aktualizacja dn. 08/02/2021; § 2. pkt. 1 b 
 

Załącznik nr 1 
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