
REGULAMIN KONKURSU   

POD NAZWĄ  

„Wygraj z ACUVUE”  

  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj z ACUVUE” („Konkurs”). Konkurs jest przeprowadzany na 

podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).  

2. Podmiotem organizującym Konkurs jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02‐135 

Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000032278, REGON: 006934330, NIP: 1130020467, kapitał zakładowy w wysokości 39 

751 500,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”). Podmiotem odpowiedzialnym za czuwanie nad 

prawidłowością przeprowadzenia Konkursu na zlecenie Organizatora jest Isobar Polska sp. z o. o. z 

siedzibą w Warszawie (00‐732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174073, NIP 123‐09‐21‐879, kapitał 

zakładowy w wysokości 1.062.500,00 PLN (dalej: „Wykonawca”). 

3. Konkurs trwa od 29.06.2021 od godz. 15:00:00 do dnia 03.08.2021 do godz. 23:59:59 (dalej: „Okres 

Przyjmowania Zgłoszeń”). W tym terminie Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń. Ostatecznym 

dniem wydania nagród w Konkursie jest 04.10.2021 r.  

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ kodeksu 

cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające 

aktywne konto w serwisie Instagram, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Wykonawcy, rodziny ich pracowników 

(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia), a także 

przedstawiciele Organizatora i Wykonawcy, pracownicy tych przedstawicieli oraz rodziny (małżonkowie, 

dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) pracowników 

przedstawicieli. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.   

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za 

pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram pod adresem: http://www.instgram.com/ (dalej 

„Serwis Instagram”).  

 

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

7. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy w dniach 29.06‐03.08.2021 r. spełnić łącznie 

następujące warunki:  

a. Posiadać aktywne, publiczne konto użytkownika w serwisie Instagram, 

b. Wykonać zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego sytuację, w której 

Uczestnik korzysta z soczewek kontaktowych ACUVUE® oraz na którym widoczne jest przynajmniej 

jedno opakowanie dowolnych soczewek ACUVUE® (dalej „Praca konkursowa”),  

c. Umieścić Pracę konkursową (w formie postu publicznego dostępnego dla wszystkich 

zainteresowanych) na prywatnym profilu Uczestnika na stronie Instagram, używając hasztagów 

http://www.instgram.com/


#acuvue#wygrajzacuvue #soczewkikontaktowe #nazwaoptyka, gdzie zamiast „nazwaoptyka” należy 

wstawić nazwę sklepu lub salonu, w którym Uczestnik dokonał ostatnich zakupów soczewek. 

d. Nie usuwać Pracy konkursowej do 04.10.2021 r. 

 

8. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia w Konkursie.  

 

9. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu.   

 
10. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy konkursowej, która zawiera treści 

sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie 

niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nazwy 

własne prawnie chronione, treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, a także jeżeli zawiera nazwy 

podmiotów i ich marek innych niż ACUVUE®.  

 
11. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanej Pracy 

konkursowej, posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby/osób znajdujących się na Pracy 

konkursowej i/lub udziela zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na Pracy konkursowej w zakresie 

koniecznym do udziału w Konkursie, posiada pełne prawa majątkowe, autorskie i osobiste do wykonanej 

i przesłanej Pracy konkursowej, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt 

inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do 

wykonanej i przesłanej Pracy konkursowej nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne 

osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu 

udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika 

uprawnień. Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 5 dni od przedstawienia takiego 

żądania, odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające stan prawny, o którym mowa w 

niniejszym punkcie Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie wycofywać wymienionych zgód przez 12 

miesięcy od ostatecznego dnia wydania nagród w Konkursie wskazanego w § 1 pkt 3, a także gwarantuje, 

że żadna z osób znajdujących się na Pracy konkursowej tych zgód w tym terminie nie wycofa. 

 
12. Z chwilą wysłania zgłoszenia autor Pracy konkursowej (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do 

wykorzystywania Pracy konkursowej i wizerunku osób znajdujących się na Pracy konkursowej w celu: 

przeprowadzenia Konkursu, oceny Pracy, publikacji rezultatów Konkursu, wykorzystywania w działaniach 

marketingowych Organizatora oraz udziela zgody na (nieodpłatne), wykorzystanie Pracy konkursowej 

przez 12 miesięcy od ostatecznego dnia wydania nagród w Konkursie wskazanego w § 1 pkt. 3. Uczestnik, 

przesyłając Organizatorowi Pracę konkursową, ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia 

autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku 

wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do 

Organizatora z tego tytułu, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do 

całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.   

 

§3 NAGRODY W KONKURSIE 

13. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

a) 3 Nagrody główne w postaci: iPhone 12 Pro Max 128 GB i 6 miesięczny zapas soczewek ACUVUE® 

OASYS 1‐Day tj. 12 opakowań; wartość pojedynczej nagrody brutto wynosi 7532,27zł (w tym 

zawarta jest nagroda pieniężna w wysokości 753,33 zł przeznaczona na pokrycie podatku) lub 

iPhone Pro Max 128 GB i 6 miesięczny zapas soczewek ACUVUE® OASYS 1‐Day for ASTIGMATISM 

tj. 12 opakowań o łącznej wartości brutto 7626,59 zł (w tym zawarta jest nagroda pieniężna w 

wysokości 762,66 zł przeznaczona na pokrycie podatku), 



b) 10 Nagród dodatkowych w postaci 3 miesięcznego zapasu soczewek jednodniowych ACUVUE tj. 

6 opakowań ACUVUE® OASYS 1 Day o wartości brutto 599,99 zł (w tym zawarta jest nagroda 

pieniężna w wysokości 60 zł przeznaczona na pokrycie podatku) lub 6 opakowań ACUVUE® OASYS 

1 Day for Astigmatism o wartości brutto 646,66zł (w tym zawarta jest nagroda pieniężna w 

wysokości 64,67 zł przeznaczona na pokrycie podatku), 

c) Nagrody gwarantowane przyznawane za zostanie Uczestnikiem konkursu w rozumieniu pkt. 6 i 

spełnienie pozostałych warunków przewidzianych w Regulaminie, w postaci Vouchera o wartości 

10 zł do wykorzystania przy jednoczesnym zakupie minimum 2 opakowań dowolnych soczewek 

ACUVUE® (z wyłączeniem ACUVUE® OASYS 2‐tygodniowych oraz 1 Day ACUVUE® Trueye) w 

jednym ze sklepów internetowych; lista sklepów, w których można zrealizować Nagrodę 

Gwarantowaną znajduje się na stronie www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue. 

14. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną pobrane (jeżeli dotyczy danej nagrody) i przekazane przez 

Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych 

w konkursach  (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.).  

15. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie 1 Nagrodę główną i 1 Nagrodę gwarantowaną, bądź 

1 Nagrodę dodatkową oraz 1 Nagrodę gwarantowaną. Ponadto Uczestnik, który wygrał Nagrodę główną 

nie jest uprawniony do jednoczesnego wygrania Nagrody dodatkowej. Kod wskazany w ramach Nagrody 

gwarantowanej może być wykorzystany przez Uczestnika 1 raz. 

16. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody głównej 

ani Nagrody gwarantowanej, zastrzeżenia ich szczególnych właściwości ani do przeniesienia prawa do 

uzyskania tych nagród na osoby trzecie. W przypadku niewydania nagród, w szczególności z powodu 

rezygnacji Uczestnika z przyjęcia nagrody, zrzeczenia się nagrody albo niemożliwości jej wydania, 

nagroda, która nie zostanie wydana, pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do przyznania nieodebranej nagrody innemu Uczestnikowi. 

 

§4 ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 

17. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Wykonawca.  

18. Do zadań Wykonawcy należy:   

a zapewnienie uczestnictwa w ocenie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,  

b rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Prac konkursowych i wybór 

zwycięzców) zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności 

przeprowadzonych czynności,  

c weryfikowanie prawa do Nagrody głównej i Nagrody dodatkowej,  

d prowadzenie postępowań reklamacyjnych.  

19. Nagrody główne i Nagrody dodatkowe zostaną przyznane w następujący sposób. Wykonawca, stosując 

kryteria  wymienione w pkt 20 Regulaminu, wyłoni 13 zwycięskich Prac konkursowych oraz 3 zgłoszenia 

rezerwowe spośród zgłoszeń zarejestrowanych, tj. opatrzonych odpowiednimi hasztagami oraz 

umieszczonych w serwisie Instagram w trakcie trwania Konkursu i spełniającym wymagania z 

Regulaminu. Wybrane zgłoszenia zostaną umieszczone na liście na stronie 

www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue  według kolejności ich wyboru poczynając od 

najciekawszej Pracy konkursowej do najmniej ciekawej. Prawo do nagród otrzymują autorzy 13 Prac 

http://www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue
http://www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue


konkursowych najwyżej ocienionych przez Komisję. Pierwsze 3 Prace konkursowe wskazane na liście 

uprawniają Uczestnika zgłaszającego daną pracę do otrzymania Nagrody głównej, a kolejne 10 prac 

uprawnia Uczestnika zgłaszającego daną pracę do otrzymania Nagrody dodatkowej.  

20. Wyłonienie zwycięskich i rezerwowych zgłoszeń nastąpi w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych 

liczonych od zakończenia Konkursu.  

21. W ocenie Prac konkursowych Wykonawca będzie stosował łącznie następujące kryteria:  

a oryginalność Pracy konkursowej,  

b pomysłowość i kreatywność,  

c dopasowanie do charakteru Konkursu,  

d zgodność z wymogami wskazanymi w Regulaminie. 

22. Nagroda gwarantowana w postaci Vouchera o wartości 10 zł jest przyznawana każdemu Uczestnikowi, 

który spełni warunki uczestnictwa w Konkursie przewidziane w Regulaminie. Realizacja Nagrody 

gwarantowanej odbywa się poprzez stronę internetową jednego z Partnerów z listy, o której mowa w § 

3 pkt. 13 lit c), wybranego przez Uczestnika. Przesłanie Vouchera następuje za pomocą wiadomości 

prywatnej w serwisie Instagram, w terminie wskazanym w §5 pkt 26. 

 

§5 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 

23. Wszyscy autorzy zwycięskich Prac konkursowych zostaną powiadomieni o wygranej oraz trybie jej 

wydania w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu. 

Powiadomienie następuje za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.   

 

24. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników Nagrody głównej lub Nagrody dodatkowej jest 

przesłanie w ciągu 36 godzin od otrzymania informacji o wynikach Konkursu, o której mowa w ust. 23 

powyżej, wiadomości prywatnej z następującymi danymi:  

a) adres mailowy 

b) imię i nazwisko 

c) adres korespondencyjny 

d) numer telefonu 

e) informacja o Partnerze z listy, o której mowa w  § 3 pkt. 13 lit c) Regulaminu, który prześle zapas 

soczewek 

f) informacja o wybranym rodzaju soczewek. 

 

25. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 24 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi 

lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody. 

26. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę informacji, o której mowa w pkt. 24. 

27. iPhone 12 Pro Max 128 GB stanowiący część Nagrody głównej zostanie wysłany przez Wykonawcę na 

koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestników. Zapas 

soczewek stanowiący część Nagrody głównej oraz zapas soczewek stanowiący Nagrodę dodatkową 

Uczestnicy będący zwycięzcami odpowiednich nagród zamówią za 1 zł netto w sklepie internetowym 

wybranym przez siebie spośród sklepów wymienionych na liście, o której mowa w § 3 pkt. 13 lit c). 

Wyboru sklepu, który wyśle zapas soczewek dokonuje Uczestnik i informuje o swoim wyborze 

Wykonawcę. 

28. Niedopełnienie przez Uczestnika ww. wymogów, skutkuje utratą prawa do wygranej nagrody. Wówczas 

prawo do nagrody przechodzi na zwycięzcę rezerwowego.  



29. Powiadomienie osoby z listy rezerwowej następuje w trybie pkt. 23 Regulaminu w ciągu 3 dni 

kalendarzowych liczonych od daty, w której powinna wpłynąć wiadomość e‐mail z danymi osobowymi 

Uczestnika. Laureat rezerwowy jest zobowiązany do spełnienia tych samych warunków opisanych w pkt. 

24. 

30. Procedura odbioru nagród przez osoby z listy rezerwowej odbywa się w kolejności ich umieszczenia na 

liście i zgodnie z trybem określonym powyżej do końca listy zgłoszeń rezerwowych lub przyznania prawa 

do Nagrody.   

31. Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:  

a nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, albo  

b z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody, albo   

c odmówi podania swoich danych koniecznych do odbioru Nagrody.   

32. Procedura odbioru nagród zakończy się najpóźniej 04.10.2021 r. – jest to ostateczny termin na wysyłkę 

nagród.  Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora.  

 

§6 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

33. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w 

Konkursie w formie pisemnej na adres biura Organizatora: Johnson&Johnosn, ul. Iłżecka 24, 02‐135 

Warszawa lub w formie wiadomości email przesłanej na adres: vispl@its.jnj.com O sposobie rozpatrzenia 

reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Wykonawcę.  

34. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e‐mail w przypadku 

reklamacji złożonej w formie e‐mailowej, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie 

informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.  

35. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu.  

36. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

37. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu (dalej jako: „Dane Osobowe”) będzie się odbywać 

na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. 

38. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator, tj. Johnson & Johnson spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 24, 02‐135 Warszawa. W sprawach 

związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można kontaktować się z Organizatorem bezpośrednio 

kierując korespondencję na adres siedziby Organizatora lub adres poczty elektronicznej: 

vispl@its.jnj.com (wpisując w tytule maila nazwę Konkursu) lub za pośrednictwem jego Inspektora 

Ochrony Danych na adres: emeaprivacy@its.jnj.com. 

39. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z realizacją prawnie 

usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak: przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu, 

wydanie nagród, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). W ramach realizacji w/w celów dostęp do Danych Osobowych będzie miał Wykonawca, 

któremu w drodze umowy powierzono ich przetwarzanie na potrzeby realizacji Konkursu. Organizator i 

mailto:emeaprivacy@its.jnj.com


Wykonawca zapewniają, że dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby do tego upoważnione. 

Ponadto Dane Osobowe zwycięzców zostaną udostępnione operatorowi pocztowemu w zakresie 

niezbędnym do dostarczenia i wydania Nagrody. 

40. Podanie przez Uczestnika Danych Osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do wydania Nagrody powoduje utratę 

przez Uczestnika prawa do Nagrody. 

41. Dane Osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia 

reklamacji Uczestnika i wydania nagród Zwycięzcom. 

42. Uczestnikom, których dotyczą Dane Osobowe przysługują następujące prawa: 

a) prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich 

przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania 

(zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych 

w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych na okres 

weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie Danych Osobowych jest 

niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby zostały one od razu usunięte, a także gdy dane te są 

potrzebne Uczestnikowi dłużej niż zakładał przyjęty przez nas okres przetwarzania, z uwagi na 

kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  

c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawa do bycia zapomnianym”), 

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych 

w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez J&J w ramach realizacji swoich prawnie 

usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 RODO); 

e) prawa do wniesienia skargi na przetwarzanie Danych Osobowych przez J&J do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa). 

43. Organizator zaznacza, że niniejszy paragraf Regulaminu odnosi się wyłącznie do przetwarzania Danych 

Osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora i nie stanowi informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych użytkowników serwisu Instagram oferowanego przez Facebook (produkt Facebooka). 

W celu uzyskania informacji o tym jak przetwarzane są dane osobowe użytkowników Instagrama 

zapoznaj się z zasadami dotyczącymi danych na Instagramie, dostępnymi na stronie internetowej pod 

adresem https://help.instagram.com/519522125107875.  
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44. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz w biurze Organizatora tj.: Johnson & Johnson Poland 

Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02‐135 Warszawa, a także na stronie internetowej 

www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue. 

45. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych. 

46. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany 

stają się obowiązujące po upływie 7 dni od udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronie 

internetowej www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue. Uczestnik ma prawo wyrazić sprzeciw co 

do wszelkich zmian wprowadzonych do Regulaminu i zrezygnować z udziału w Konkursie w związku ze 

http://www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue
http://www.twojeacuvue.pl/promocje/wygrajzacuvue


zmianami, co do których wyraził sprzeciw. Brak sprzeciwu w terminie 7 dni od wejścia w życie zmian 

oznacza akceptację tych zmian.  

47. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram. Serwis 

Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i 

reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Wykonawcy, a nie do serwisu Instagram. 

Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec 

uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.  

48.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2021 r.  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


