
Regulamin Programu „Legitymacje międzynarodowe -20%” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia stałej oferty „Legitymacje 

międzynarodowe -20%” (dalej jako „Program”) przez „Vision Express SP” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39, 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 0000017397, NIP 951-19-72-542 

(dalej „Organizator”). 

 

I. Czas trwania  

Program obowiązuje  od dnia 04.10.2019 roku do odwołania.  

Zasady zmiany lub odwołania Programu opisane są w pkt. VII Regulaminu. 
 

II. Miejsce prowadzenia  

Program zostanie przeprowadzony w salonach optycznych prowadzonych przez Organizatora pod 

marką „TRENDY OPTICIANS” na terenie całej Polski (dalej „Salony Optyczne”). Lista Salonów 

Optycznych dostępna jest na stronie internetowej www.trendyopticians.pl.   

Program nie obowiązuje w sklepie internetowym www.trendyopticians.pl.  

 

III. Warunki i zasady  

1. Z Programu mogą korzystać wyłącznie osoby, posiadające ważną międzynarodową legitymację 

(imienna karta ze zdjęciem, również w wersji wirtualnej): 

studencką ISIC (International Student Identity Card)  

nauczycielską ITIC (International Teacher Identity Card ) 

młodzieżową IYTC (International Youth Identity Card ),  

(dalej: „Uczestnik”),   

Wzory legitymacji przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 2. W ramach Programu Uczestnik, uprawniony jest do: 

     - otrzymania 20% zniżki (rabatu) na cały asortyment  (towary) dostępny w Salonach Optycznych; 

    - wykonania badania wzroku w Salonie Optycznym przy zakupie kompletnej pary okularów     

korekcyjnych (1 oprawa okularowa i 2 soczewki do tej oprawy okularowej) w promocyjnej cenie w 

wysokości 9,00 PLN /słownie: dziewięć złotych/. 

3. Warunkiem otrzymania zniżek, o których mowa w pkt. 2 powyżej, jest okazanie przez Uczestnika 

ważnej legitymacji wskazanej  w pkt. 1 powyżej. 

4. Bez względu na ilość posiadanych legitymacji, Uczestnikowi przysługuje zniżka jedynie z tytułu 

jednej z nich. 

5. Organizator ma prawo do odmowy przyznania żniżek, o których mowa w pkt .2. powyżej, w 

przypadku gdy Uczestnik przedstawia legitymację nienależącą do niego. 

 

IV. Łączenie Programu z innymi programami i akcjami promocyjnymi 

http://www.trendyopticians.pl/
http://www.trendyopticians.pl/


1. Zniżka wynikająca z Programu nie kumuluje się ze zniżkami lub rabatami wynikającymi z innych 

promocji, programów oferowanych przez Organizatora, czy z podpisanych przez 

Organizatora umów partnerskich. 

2. Program łączy się z ofertą Organizatora tj. Programem „Kupony Wartościowe Trendy”, wyłącznie 

w ten sposób, że w razie dokonania zakupu w ramach Programu kompletnej pary okularów 

korekcyjnych (1 oprawa okularowa i 2 soczewki do tej oprawy okularowej), w terminie 

obowiązywania Programu „Kupony wartościowe Trendy”, Uczestnik otrzyma kupon wartościowy 

zgodnie z warunkami w/w Programu „Kupony wartościowe Trendy”, zaś skorzystanie z tych 

kuponów następuje zgodnie z Programem „Kupony Wartościowe Trendy” a nie w ramach 

niniejszego Programu (tj. do zakupu z wykorzystanie tych kuponów nie mają zastosowanie 

warunki niniejszego Programu). Regulamin Programu „Kupony wartościowe Trendy” znajduje się 

w Salonach Optycznych oraz na stronie internetowej: https://trendyopticians.pl/pozostale-

regulaminy 

 

 

 
V. Reklamacje i adres do korespondencji 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać: (i) na piśmie na adres Organizatora:  

ul. Domaniewska 39, Warszawa 02-672; lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy 

Organizatora: bok@trendyopticians.pl z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji 

„Legitymacje międzynarodowe -20%”. Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko 

reklamującego; (ii) adres do korespondencji; (iii) opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; 

oraz (iv) żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 

(czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji 

osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia 

reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail. 

2. Informacje dotyczące Programu są dostępne w Salonach Optycznych, których lista jest dostępna 

na stronie internetowej www.trendyopticians.pl. Regulamin jest dostępny w Salonach 

Optycznych oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

www.trendyopticians.pl  

 
VI. Dane osobowe 

1. Dane osobowe znajdujące się na legitymacji studenckiej nie będą w żaden sposób 

przechowywane przez Organizatora. Okazanie legitymacji służy jedynie potwierdzeniu prawa 

do skorzystania z promocji. 

2. Dane osobowe Uczestnika będą zbierane i dalej przetwarzane wyłącznie w razie gdy będą 

one niezbędne do realizacji następujących celów: 

a) realizacji zamówienia/zakupu; 

b) przeprowadzenia badania wzroku 

c) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; 

d) realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia dokumentacji 

medycznej, rachunkowości) 
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e) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia 

marketingu bezpośredniego). 

 
1. Organizator przekaże osobie, której dane dotyczą, wszystkie informacje,  

o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

podczas pozyskiwania danych osobowych. 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w każdym Salonie 

stacjonarnym oraz na stronie www.trendyopticians.pl prowadzonej przez Organizatora,  

w zakładce „Polityka Prywatności”. 

 
VII. Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź 

skrócenia czasu trwania Programu. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony 

Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem: 

www.trendyopticians.pl oraz zostanie umieszczona w Salonach Optycznych. Zmiana zostanie 

opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-dniowym. 

Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez Uczestników na podstawie 

dotychczasowych postanowień. 

2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

 

 

Warszawa, 01.10.2019 r. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 
 

 

 

 


