REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „PROMOCJA GOODYEAR LATO 2022”
(zwany dalej „Regulaminem”)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja Goodyear Lato 2022” (zwanej dalej „Akcją
promocyjną”) jest Goodyear Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krakowiaków 46,
02-255 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000104862, kapitał zakładowy 2.005.000 PLN, numer Regon 011932471, numer NIP:
5211146938, wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000040412 (zwana dalej
„Organizatorem”). Akcja promocyjna ma na celu zwiększenie sprzedaży nowych opon letnich oraz
całorocznych o średnicy osadzenia felgi od 18 cali do 22 cali marki „Goodyear”, przeznaczonych do
samochodów osobowych, samochodów typu 4x4/SUV lub samochodów dostawczych (zwanych
dalej „Oponami Promowanymi”).
Koordynatorem Akcji promocyjnej jest PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Jankowskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000004049 (zwana dalej „Koordynatorem”).
Celem Akcji promocyjnej jest nagrodzenie Uczestników, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki
wskazane w Regulaminie, za dokonanie zakupu kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich
montażu we wskazanych punktach sprzedaży (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”).
Lista Punktów Sprzedaży objętych Akcją Promocyjną jest dostępna na stronie internetowej
prowadzonej pod adresem www.promocja.goodyear.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”).
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora
i Koordynatora.
Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja promocyjna nie jest grą losową i w żadnym wypadku nie może być za nią uważana.
Wszelkie informacje pozyskane w związku z Akcją promocyjną zostaną wykorzystane wyłącznie dla
celów niezbędnych do realizacji Akcji promocyjnej, w szczególności dotyczy to informacji
wynikających z przesłanych do Organizatora skanów lub zdjęć faktur VAT oraz paragonów
potwierdzających zakup kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu (zwanych dalej:
„Dowodami zakupu”).

§ 2. Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej
Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 14 marca 2022 roku i trwa do dnia 31 maja 2022 roku, nie
dłużej jednak niż do momentu wydania w ramach Akcji promocyjnej wszystkich 1.000 (słownie:
jednego tysiąca) Nagród (dalej „Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej”).
§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktów 2 i 3 poniżej, w Akcji promocyjnej wziąć może
udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

2. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do łącznego spełnienia
wszystkich poniższych warunków w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej:
a. dokonania zakupu w dowolnym Punkcie Sprzedaży co najmniej jednego kompletu Opon
Promowanych (tj. czterech sztuk Opon Promowanych takiego samego rozmiaru lub dwóch par
różnych rozmiarów Opon Promowanych na każdą oś samochodu) wraz z usługą montażu
zakupionych Opon Promowanych w Punkcie Sprzedaży w którym dokonano ich zakupu;
b. otrzymania Dowodu zakupu (tj. paragon lub faktura VAT) potwierdzającego dokonanie zakupu w
Punkcie Sprzedaży co najmniej czterech Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu
pozwalającego na identyfikację zakupionych Opon Promowanych, z zastrzeżeniem że na
pojedynczym Dowodzie zakupu powinna zostać wskazana osobna pozycja potwierdzająca zakup
co najmniej czterech Opon Promowanych (lub dwie różne pozycje w przypadku zakupu Opon
Promowanych o różnych rozmiarach na przedniej i tylnej osi) oraz osobna pozycja
potwierdzająca zakup usługi montażu Opon Promowanych;
c. dokonania rejestracji zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu na Stronie
Internetowej poprzez czytelne i kompletne wypełnienie umieszczonego formularza (podając:
imię i nazwisko Uczestnika i adres e-mail Uczestnika, numer paragonu lub faktury VAT z tytułu
zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu, nazwę Punktu Sprzedaży, który dokonał
sprzedaży Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu, model i rozmiar Opony Promowanych,
a także konto bankowe oraz imię i nazwisko właściciela konta na które wypłacona zostanie
Nagroda) oraz załączenia zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu.
d. zaakceptowania za pośrednictwem Strony Internetowej treści niniejszego Regulaminu;
e. zachowania oryginału Dowodu zakupu do weryfikacji przez Organizatora na dalszych etapach
Akcji promocyjnej.
3. Dokonanie zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu, który nie został potwierdzony
wystawieniem faktury VAT lub paragonu nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
4. Brak prawidłowej rejestracji na Stronie Internetowej uniemożliwia udział w Akcji promocyjnej.
Koordynator będzie weryfikował na dalszym etapie Akcji promocyjnej Dowody zakupu w celu
potwierdzenia zakupu kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zdania kolejnego, ten sam Dowód zakupu może być
zgłoszony wyłącznie jeden raz przez cały Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej. W przypadku
dokonania w tym samym Punkcie Sprzedaży zakupu więcej niż jednego kompletu Opon Promowanych
wraz z usługą ich montażu wskazanego na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnik jest uprawniony do
wykorzystania tego Dowodu zakupu podczas rejestracji na Stronie Internetowej zakupu dodatkowych
kompletów Opon Promowanych, których zakup został potwierdzony ww. Dowodem zakupu.
6. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Koordynatora ani Punktów
Sprzedaży, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu
i realizacji Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora lub Koordynatora, jak również osoby
pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o
pracę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji
promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, a także w
przypadku prowadzenia przez niego działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom
Organizatora. Wykluczony w ten sposób Uczestnik traci prawo do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody,
a jeśli otrzymał już Nagrodę, Organizator może zażądać od niego zwrotu jej równowartości.
§ 4. Mechanizm Akcji promocyjnej

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 2 poniżej, pierwszych tysiąc Uczestników
spełniający wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, którzy w Okresie Obowiązywania Akcji
promocyjnej dokonali w sposób prawidłowy rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej
Dowodu zakupu pojedynczego kompletu (tj. co najmniej czterech sztuk) Opon Promowanych wraz z
usługą ich montażu otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 200 zł (zwaną dalej „Nagrodą”). O
pierwszeństwie przyznawania Nagród decydować będzie moment prawidłowej rejestracji za
pośrednictwem Strony Internetowej Dowodu zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu.
2. Za zakup pojedynczego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu
przyznana zostanie tylko jedna Nagroda. W przypadku nabycia przez danego Uczestnika więcej niż
jednego kompletu Opon Promowanych Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych
Nagród za zakup każdego pojedynczego kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu, z
zastrzeżeniem że pojedynczy Uczestnik może zgłosić w ramach Akcji promocyjnej zakup nie więcej niż
pięciu kompletów Opon Promowanych. Zgłoszenie w ramach Akcji promocyjnej nabycia więcej niż
jednego kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu wymaga dokonania przez
Uczestników osobnej rejestracji na Stronie Internetowej zakupu każdego poszczególnego kompletu
Opon Promowanych.
3. Nagrody wypłacane będą przez Koordynatora jednorazowym przelewem bankowym na rachunek
bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu złożonym za pośrednictwem Strony Internetowe.
Nagrody wypłacane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Dowodu zakupu
przez Koordynatora. Weryfikacja Dowodu zakupu dokonywana będzie przez Koordynatora w terminie
dwóch dni roboczych od dnia jego zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej.
4. W stosunku do Uczestników będących konsumentami – otrzymane Nagrody są objęte zwolnieniem na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do
Uczestników będących przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody mogą stanowić przychód z działalności
tych Uczestników i w związku z tym ewentualna odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na
Uczestniku.
5. Akcja promocyjna nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności
uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji czy prawa odstąpienia od umowy.
§ 5. Reklamacje
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem
poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od
otrzymania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej. Reklamacje
wnoszone listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesłać na następujący adres Organizatora:
Goodyear Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, a reklamacje zgłaszane pocztą
elektroniczną należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora info@promocja.goodyear.pl.
3. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje Uczestnika
zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych w ramach Akcji promocyjnej jest
Organizator.
2. Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Koordynatorowi.
3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Uczestnik może
skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący
adres e-mail: inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia
uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
udziału w Akcji promocyjnej.
5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora w celach: przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej oraz wypłaty Nagród, jak również w celu rozpatrzenia
reklamacji/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania danych w ww.
celach jest prawnie uzasadniony interes Organizatora.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora będą: Koordynator
oraz podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi niezbędne do realizacji Akcji promocyjnej
oraz wypłaty Nagród.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji promocyjnej oraz wypłaty Nagród, jak również rozpatrzenia
reklamacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, jeśli będzie to niezbędne do dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. Dane pozyskane za pomocą Strony Internetowej będą przechowywane
przez okres wskazany w opublikowanej na Stronie Internetowej Polityce prywatności w Internecie.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
9. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w punkcie 3 powyżej.
Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych poprzez Stronę Internetową uregulowane zostało
w opublikowanej na Stronie Internetowej Polityce prywatności w Internecie.

§7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Akcji promocyjnej tj. Organizatora, Koordynatora oraz
Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej,
procedury wyłaniania zwycięzców i przyznawania Nagród oraz prawa i obowiązki wszystkich stron
Akcji promocyjnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, w szczególności art. 919 – 921 kodeksu cywilnego.

