
Imię  

Nazwisko 

Numer telefonu   

E-mail 

Zakupiony Produkt (wpisz ilość opakowań danego produktu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.,
z siedziba w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 24. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione na trzeciej stronie
formularza. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej ACUVUE® CashBack, wery�kacji uprawnień
do otrzymania zwrotu części kosztów produktu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z akcji promocyjnej.***

Data i podpis
*patrz instrukcja wypełnienia formularza na jego odwrocie. Masz pytania? Napisz e-cashback@konkursyacuvue.pl
**regulamin dostępny na stronie www.konkursyacuvue.pl
***zaznaczenie punktu jest niezbędne, aby wziąć udział w akcji promocyjnej.  

Numer konta bankowego, na który ma być zrealizowany przelew:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych na temat soczewek
kontaktowych ACUVUE® oraz ofert promocyjnych Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin**/***

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią***.

Formularz do oferty CashBack
(Instrukcja wypełnienia formularza na odwrocie)

ACUVUE OASYS®  opakowanie 12szt, ilość opakowań: 
Numer EAN*  zakupionych Produktów 

ACUVUE® OASYS 1-Day opakowanie 90szt, ilość opakowań: 
Numer EAN*  zakupionych Produktów  

ACUVUE OASYS®  opakowanie 24szt, ilość opakowań: 
Numer EAN*  zakupionych Produktów  

1-DAY ACUVUE® TruEye® opakowanie 90szt, ilość opakowań: 
Numer EAN*  zakupionych Produktów

1-DAY ACUVUE® TruEye® opakowanie 180szt, ilość opakowań: 
Numer EAN*  zakupionych Produktów

1-DAY ACUVUE® MOIST opakowanie 90szt, ilość opakowań: 
Numer EAN*  zakupionych Produktów

1-DAY ACUVUE® MOIST opakowanie 180szt, ilość opakowań: 
Numer EAN*  zakupionych Produktów

Organizatorem promocji i właścicielem gra�ki jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul Iłżecka 24, 02-135 Warszawa; Spółka zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 
39 751 500,00 złotych. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS,  ACUVUE® OASYS 1-Day, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye® są znakami towarowymi 
�rmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., © Johnson & Johnson Poland ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska; CASHBACK/2018/05/8454.



1. Wypełnij czytelnie  pola
na odwrocie tego formularza
(Numer EAN znajdziesz
na boku opakowania, pod
kodem LOT)

2. Odszukaj paragon,
który otrzymałaś/eś wraz z przesyłką

3. Zrób zdjęcia lub zeskanuj wypełniony
formularz (pierwszą stronę tej ulotki)
oraz paragony i wyślij je na adres:
e-cashback@konkursyacuvue.pl

Maksymalnie do 21 dni roboczych od przesłania zgłoszenia otrzymasz przelew
na konto bankowe za zakupione opakowania biorące udział w promocji CashBack.

Kwoty zwracane za opakowanie biorące udział w ofercie CashBack:

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem niniejszego formularza
napisz do nas: e-cashback@konkursyacuvue.pl

ACUVUE® OASYS
(12 szt.)

kwota zwrotu - 18 zł

1-DAY ACUVUE® TruEye®
(90 szt.)

kwota zwrotu - 27 zł

1-DAY ACUVUE® MOIST
(90 szt.)

kwota zwrotu - 22,50 zł

ACUVUE® OASYS
(24 szt.)

kwota zwrotu - 72 zł

ACUVUE® OASYS 1-Day
(90 szt.)

kwota zwrotu - 30 zł

1-DAY ACUVUE® TruEye®
(180 szt.)

kwota zwrotu - 108 zł

1-DAY ACUVUE® MOIST
(180 szt.)

kwota zwrotu - 90 zł

Dziękujemy za wybór soczewek kontaktowych ACUVUE®. Specjalnie dla Ciebie
przygotowaliśmy ofertę, dzięki której zwrócimy Ci część kosztów zakupu.

Instrukcja CashBack w 3 prostych krokach

LOT
EAN



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O. 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Konsumentów, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Johnson & 
Johnson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa  (dalej jako „Administrator”). Dane 
Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej 
„RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z:
a)  Organizacją akcji promocyjnej ACUVUE® CashBack, w tym na potrzeby umożliwienia Konsumentowi 
korzystania z uprawnień przysługujących jej uczestnikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO).
b) Realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych 
reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych
z akcją promocyjną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
c)  W przypadku udzielenia zgody marketingowej, Dane Osobowe  będą także użytkowane w celu prowadzenia 
wobec Konsumenta  aktywności marketingowych wobec realizowanych w ramach działań informacyjnych dla 
w/w Użytkowników dotyczących oferowanych produktów i usług, aktualnych promocji oraz innych 
interesujących informacji okulistyki i optometrii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

2. Odbiorcy danych

Dane Osobowe Uczestników akcji promocyjnej są pozyskiwane od:
a) Osób, których dotyczą,
b) Sklepów, w których Uczestnik dokonuje zakupów soczewek, w celu zwery�kowania czy Uczestnik jest 
uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z Regulaminem akcji promocyjnej (zakres danych 
gromadzonych od sklepów obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i numer konta bankowego)

3. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, 
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług 
świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak Los Mejores Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością spółka komandytowa, Logaris Serwis Spółka z o.o. oraz salony optyczne (stacjonarne
i internetowe) biorące udział w akcji promocyjnej ACUVUE® CashBack i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko 
osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone 
usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych 
poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy 
szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania 
poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa związany z prowadzeniem 
dokumentacji księgowo-rozliczeniowej.



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O. 

5. Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak pewne informacje są 
niezbędne (wymagane) do  wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Dane wymagane są zawsze wyraźnie oznaczone 
przez Administratora. Ich niepodanie uniemożliwia udział w akcji promocyjnej.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:
a) prawa 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 jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 
RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres wery�kacji 
ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje 
także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie 
chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał 
przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), 
c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie 
miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę
i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora 
swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko 
danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej 
zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora 
w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
g) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych
w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej pro�lowania w celach marketingowych, 
w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie 
z 21 ust. 2 RODO). 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane 
dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: 
privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w temacie maila „ACUVUE CashBack) - Administrator akcji promocyjnej lub 
emeaprivacy@its.jnj.com – Inspektor ds. Ochrony Danych) lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres 
siedziby J&J (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa). 
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania
z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych 
z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią  wery�kację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez J&J 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

®


