REGULAMIN QUIZU “SPRAWDŹ, KTÓRE OPRAWKI
DO CIEBIE PASUJĄ”
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest - 4MOSA Spółka akcyjna (dawniej
4mosa Sp. z o.o.) NIP: 5213859252 ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa,
adres e-mail: info@muscat.pl, numer telefonu: 22 428 32 08.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w quizie “Sprawdź, które
oprawki do Ciebie pasują”.
3. Rabaty do 50% dedykowane są zamówieniom złożonym w punktach
stacjonarnych: https://www.muscat.pl/showrooms. Warunkiem
otrzymania kodu rabatowego jest wzięcie udziału w quizie:
https://quiz.tryinteract.com/#/preview/63069d3db963d4001822028b,
zapisanie się do newslettera (podanie przez klienta imienia, numeru
telefonu oraz adresu e-mail). Każdy klient może jednorazowo wziąć
udział w quizie, podając jeden numer telefonu oraz adres e-mail.
4. Akcja obowiązuje do odwołania, a kod rabatowy będzie ważny przez 7
dni od dnia ukończenia quizu.
5. Newsletter to oddzielna usługa świadczona na podstawie regulaminu
udostępnionego na stronie https://www.muscat.pl/shop/terms.
Dokument jest podlinkowany w formularzu uprawniającym do
otrzymania kodu rabatowego.
6. W ramach wzięcia udziału w quizie, Organizator umożliwia Klientom
zakup okularów korekcyjnych i progresywnych w wybranych pakietach
w promocyjnej cenie.
Pakiet
Okulary korekcyjne Standard 1.5
Okulary korekcyjne Comfort 1.6
Okulary korekcyjne Comfort+ 1.6 | 1.67
Okulary korekcyjne Premium 1.5 | 1.6
Okulary korekcyjne Premium+ 1.6 | 1.67 | 1.74
Okulary korekcyjne Blue Block Standard 1.5 | 1.6
Okulary korekcyjne Blue Block Comfort 1.5 | 1.6
Okulary korekcyjne Blue Block Comfort+ 1.67
Okulary korekcyjne Blue Block Premium 1.5 | 1.6

Okulary korekcyjne Blue Block Premium+ 1.6 | 1.67 | 1.74
Okulary korekcyjne Relax Comfort 1.5 | 1.6 | 1.67
Okulary korekcyjne Relax Premium 1.5 | 1.6 | 1.67 | 1.74
Okulary korekcyjne Relax Premium Transition 1.5 | 1.6 | 1.67
Okulary korekcyjne Drive Comfort 1.5 | 1.6 | 1 .67
Okulary korekcyjne Drive Premium Transition 1.5 | 1.6 | 1 .67
Okulary korekcyjne Sun Standard 1.5 | 1.6
Okulary korekcyjne Sun Standard+ 1.6 | 1.67
Okulary korekcyjne Standard Mirror 1.5
Okulary korekcyjne Standard Polarised 1.5 | 1.6
Okulary korekcyjne Standard Transition 1.5 | 1.6
Okulary korekcyjne Premium Transition 1.5 | 1.6
Okulary korekcyjne Premium Transition 1.6 | 1.67 | 1.74
Okulary korekcyjne Premium Transition Polarised 1.5 | 1.6
Okulary progresywne Classic Standard 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Classic Comfort 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Classic Premium 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Blue Block Standard 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Blue Block Comfort 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Blue Block Premium 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Blue Block Premium Transition 1.5 |
1.6 |1.67
Okulary progresywne Blue Block Premium Transition
Drive 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Office Comfort 1.5 | 1.6 |1.67
Okulary progresywne Office Premium 1.5 | 1.6 |1.67

W promocyjnej cenie Klient może nabyć wyżej wymienione pakiety
tj. oprawki z soczewkami korekcyjnymi z powłoką antyrefleksyjną. W
przypadku zakupu dwóch lub więcej par okularów korekcyjnych w ramach
jednego zamówienia, rabatem zostaną objęte wszystkie pary okularów
Promocją nie są objęte okulary zerówki, okulary dziecięce, karty
podarunkowe, akcesoria (nakładki clip on, cleanery, ściereczki) i soczewki
kontaktowe.
7. Rabat obowiązuje na całą ofertę pakietów wskazanych w punkcie 6.
8. Udział w quizie jest całkowicie dobrowolny.
9. Organizator quizu zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia
okularów w terminie dłuższym niż standardowy czas oczekiwania z
ważnych przyczyn (w szczególności opóźnień osób trzecich),
zobowiązuje się jednak do niezwłocznego poinformowania Klienta o
ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, zgodnie ze
swoją najlepszą wiedzą.
10. Niniejsze rabaty nie łączą się z innymi promocjami Organizatora.
11. Dowodem sprzedaży będzie paragon lub faktura.
12. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest wzięcie udziału w
quizie, zapisanie się do newslettera (podanie imienia, numeru telefonu,
adresu mailowego) oraz złożenie zamówienia i zapłaty za nie w
punktach stacjonarnych MUSCAT w okresie trwania promocji. Klient
otrzyma wiadomość na numer telefonu z kodem rabatowym oraz
przypomnienie o wykorzystaniu kodu, przed upływem jego ważności.
Natomiast mailem będą wysyłane informacje handlowe i edukacyjne.
13. Akceptowanymi formami płatności są wszystkie dostępne formy
płatności obsługiwane przez firmę Muscat.
14. Rabaty nie dotyczą realizacji zamówień z odroczonymi terminami
płatności.
15. Oprawki nabyte z wykorzystaniem kodu rabatowego podlegają polityce
zwrotów, opisanej w regulaminie dostępnym pod adresem:
https://www.muscat.pl/shop/terms.
16. Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych uczestników quizu jest 4MOSA
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 47, 02-672,
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000564434, NIP: 5213694561,
REGON: 361244432, adres e-mail: info@muscat.pl;
2) Poprzez quiz Organizator podejmuje działania na żądanie Klienta
zmierzające do
zawarcia i realizacji zakupu okularów
korekcyjnych w wybranych pakietach w promocyjnej cenie
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzeniu Parlamentu

3)

4)
5)
6)

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);
Zakres przetwarzanych danych jest zgodny z formularzem
zamieszczonym na www.muscat.pl i obejmuje adres email i numer
telefonu. Zebrane w ten sposób dane pozwalają zarejestrować udział
Klienta w quizie, wysłać na numer telefonu kod rabatowy oraz
przypomnienie o końcu ważności ww. kodu, natomiast na adres
mailowy będą wysyłane informacje handlowe i edukacyjne.
Udział w quizie wymaga podania danych osobowych, ich niepodanie
uniemożliwia uzyskanie rabatu;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania quizu tj. 14
września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.;
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
przepisami prawa.

