
REGULAMIN KONKURSU „20 Lat Oponeo” W SKLEPIE INTERNETOWYM 
WWW.OPONEO.PL  
(dalej: Regulamin) 

 

I. PODSTAWOWE ZASADY 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą „20 Lat Oponeo” (dalej: 
Konkurs).  

2. Celem przeprowadzanego Konkursu jest zebranie oraz nagrodzenie najlepszych zdjęć nadesłanych przez 
użytkowników, którzy zakupili za pośrednictwem sklepu internetowego www.oponeo.pl (dalej: Sklep) minimum 
cztery sztuki opon samochodowych w trakcie trwania konkursu.  

3. Tematyką nadsyłanych zdjęć konkursowych jest przedstawienie w nieoczywisty oraz kreatywny sposób, swojej 
podróży wakacyjnej odbywanej środkiem lokomocji posiadającym kółka lub koła. (dalej: Zdjęcie konkursowe) 

4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej https://www.oponeo.pl/20-urodziny (dalej: 
Strona internetowa).  

5. Konkurs organizuje grupa Oponeo.pl S.A. 85-145 Bydgoszcz, ul. Podleśna 17 (dalej: Organizator) 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu pn. „20 Lat Oponeo”. Opisane zostały 
zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie 
reklamacyjne oraz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 

1. ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1.1. Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w Polsce, które dokonują zakupu 
produktów objętych Konkursem na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. 
jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnicy).  Przedstawiciele, członkowie 
organów oraz pracownicy Organizatora, jak również innych podmiotów zaangażowanych w przebieg Konkursu 
zostają wykluczeni z udziału w Konkursie.  W Konkursie nie mogą brać również udziału członkowie rodzin w/w osób 
(wstępni, zstępni, małżonkowie, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) 

1.2. Konkursem objęte są wszystkie produkty z kategorii Opony samochodowe w Sklepie Organizatora. (dalej: 
Produkty promocyjne).  

1.3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu Zdjęcia konkursowego, które będzie później oceniane przez jury. 
(dalej: Zgłoszenie). W tym celu Uczestnik powinien wypełnić formularz dedykowany do przesłania Zdjęcia 
konkursowego, który jest dostępny pod adresem https://www.oponeo.pl/20-urodziny. Warunkiem uczestnictwa w 
konkursie jest zakup przynajmniej 4 sztuk Produktu promocyjnego. 

1.4. Przesłanie Zgłoszenia konkursowego możliwe jest w terminie od godz. 00:00:00 15 października 2021r. do 
godz. 23:59:59 30 listopada 2021r. (dalej: Termin zgłoszeń).  

1.5. Zdjęcie nadesłane przez Uczestnika, powinno być jego własnym pomysłem oraz dotyczyć wyznaczonej przez 
Organizatora tematyki.  

1.6. Dowodem zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie jest faktura VAT wystawiona osobie 
fizycznej, która zawiera informacje pozwalające na ustalenie, że zakupione zostały co najmniej 4 Produkty 
promocyjne (dalej: Dowód zakupu). 



1.7. Aby zgłosić swój udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:  

1.7.1. w okresie od godz. 00:00:00 15 października 2021r. do godz. 23:59:59 30 listopada 2021r. zakupić 
w Sklepie 4 sztuki Produktu promocyjnego i uzyskać na tej podstawie Dowód zakupu;  

1.7.2. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie internetowej podając niezbędne dane 
osobowe oraz numer zamówienia (dalej: Formularz zgłoszeniowy);  

1.7.3. przesłać Zdjęcie konkursowe (maksymalny rozmiar pliku to 10 MB, min, rozmiar zdjęcia: 800x600 
px);  

1.7.4. złożyć oświadczenie niezbędne do zgłoszenia udziału w Konkursie i kliknąć odpowiedni przycisk 
potwierdzający przesłanie Formularza zgłoszeniowego na serwer systemu teleinformatycznego 
rejestrującego zgłoszenia nadsyłane w ramach Konkursu.  

1.8. Numer zamówienia musi być podany w Formularzu zgłoszeniowym w identycznym formacie jak na Dowodzie 
zakupu.  

1.9. Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia (Formularza zgłoszeniowego), nawet 
jeśli dokumentuje Zakup więcej niż 4 Produktów promocyjnych.  

1.10. Data Zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie.  

1.11. Uczestnik, który w okresie Terminu zgłoszeń lub 30 dni po zakończeniu Terminu zgłoszeń dokonał zwrotu 
jednego lub więcej Produktu promocyjnego stanowiącego podstawę wzięcia udziału w Konkursie, traci możliwość 
otrzymania Nagrody.  

1.12. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie Formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu odpowiedniego przycisku 
potwierdzającego przesłanie zgłoszenia, wyświetlony zostanie komunikat informujący o pomyślnym przesłaniu 
formularza.  

1.13. W odpowiedzi na nieprawidłowe przesłanie Formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu odpowiedniego 
przycisku potwierdzającego przesłanie zgłoszenia, wyświetlony zostanie komunikat informujący o powstałych 
błędach, np. z uwagi na brak wypełnienia niezbędnych pól w Formularzu zgłoszeniowym lub polegający na podaniu 
ponownie tego samego numeru Dowodu zakupu.  

1.14. Każdy prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może 
przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa w 
Konkursie, o których mowa ww. podpunktach Regulaminu (za każdym razem podając ten sam zestaw danych, 
który został podany w pierwszym zgłoszeniu oraz na podstawie odrębnego Dowodu zakupu). Bez względu na liczbę 
przesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody w Konkursie.  

1.15. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru 
telefonu oraz z jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu oraz z jednego 
adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika 
rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu 
zgłoszeniowym. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail, który 
Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu zgłoszeniowym. Ponowne zgłoszenie udziału w 
Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego numeru telefonu lub innego adresu e-mail, 
a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru 
telefonu lub tego samego adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej 
osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody. 

2. CO MOŻNA WYGRAĆ 

2.1. W Konkursie przewidziane do wydania są następujące nagrody:  

I stopnia: 1x samochód marki Mercedes, Typ C 180 Business Edition 1.5l,  



II stopnia: 5x konsola PlayStation 5,  

III stopnia: 5x smartfon iPhone 13,  

IV stopnia: 5x hulajnoga elektryczna marki Frugal Cyber, 

V stopnia: 5x smartwatch Huawei Watch 3, 

(dalej łącznie: Nagroda).  

2.2. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z 
otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w 
wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 5 Regulaminu). 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

3.1. Zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy przesłali najlepsze Zdjęcia konkursowe, czyli takie, które należy 
uznać za najbardziej nieoczywiste, kreatywne i atrakcyjne, wybierze jury składające się z trzech przedstawicieli 
Organizatora: Rafał Sonika, Zofii i Kuby z kanału „Lisy w Edenie”  oraz fotografki Aliny Kondrat(dalej: Jury). Jury 
dokona wyboru według własnego uznania, biorąc jednak pod uwagę szczególnie:  

3.1.1. kreatywność,  

3.1.2. unikatowość,  

3.1.3. jakość nadesłanego zdjęcia, 

3.1.4. estetykę oraz atrakcyjność. 

3.2. Jury dokona wyboru zwycięzców w terminie 40 dni roboczych od dnia upływu Terminu zgłoszeń spośród 
Uczestników, którzy zgłosili się do Konkursu, na warunkach opisanych w Regulaminie.  

3.3. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców 
odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich 
niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim), może zostać przyznana mniejsza 
liczba nagród.  

3.4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich wyłonienia przez Jury za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym. W 
związku z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail, w tym 
także folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez 
automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej. W tym samym terminie wyniki Konkursu zostaną również opublikowane 
na Stronie internetowej poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska zwycięzców, miejscowości oraz Zdjęcia 
konkursowego.  

3.5. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie z pkt 3.4. 
Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na wiadomość mailową Organizatora przesłać czytelny skan 
lub zdjęcie wypełnionego formularza zwycięzcy zawierającego:  

3.5.1. dane osobowe niezbędne do wysyłki nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak również 
numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail (dane te muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu 
zgłoszeniowym do Konkursu);  

3.5.2. oświadczenie zwycięzcy niezbędne do wydania Nagrody oraz  

3.6. Jeśli Organizator nie otrzyma w wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt 3.5. Regulaminu formularza 
zwycięzcy, Organizator nawiąże z takim zwycięzcą bezpośredni kontakt telefoniczny na numer telefonu 
komórkowego podany przez ww. zwycięzcę w procesie składania zamówienia biorącego udział w konkursie. Taki 



bezpośredni kontakt ze zwycięzcą, który przesłał zgłoszenie w Konkursie, ma na celu wyłącznie upewnienie się, że 
ww. zwycięzca zapoznał się z wysłanym do niego powiadomieniem o wygranej (z wiadomością e-mail). Zwycięzca 
ten tak czy inaczej zobowiązany jest odesłać Organizatorowi Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5. Regulaminu 
w terminie 3 dni od dnia kontaktu telefonicznego.  

3.7. Nagrody stopnia II, III, IV, V zostaną wydane zwycięzcom w terminie do 21 dni od momentu potwierdzenia 
uprawnień zwycięzcy do otrzymania Nagrody, pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w 
formularzu zwycięzcy. Nagroda stopnia I zostanie przekazana w salonie Mercedes Benz Auto Frelik Sp. K. w 
Bydgoszczy przy ulicy Nowotoruńskiej 27,  Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową o terminie odbioru 
samochodu. Organizator zastrzega, że Nagrody mogą zostać wysłane oraz przekazane tylko na adres znajdujący 
się na terenie Polski.  

3.8. Odbiór Nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie Nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod 
adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie 
Nagrody. Zwycięzca obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie adresu do wysyłki Nagrody. Brak 
wypełnienia powyższego obowiązku może uniemożliwić Organizatorowi wydanie Nagrody zwycięzcy.  

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie 
zwycięzcy, a w szczególności z powodu nieaktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.  

3.10. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, 
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora. 

4. REKLAMACJE 

4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu w trakcie jego trwania, 
jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jego zakończenia (decyduje data wpływu do Organizatora).  

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać pocztą elektroniczną na adres katarzyna.kujawa@oponeo.pl z 
dopiskiem „20 Lat Oponeo”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer 
telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się 
przez Organizatora. 

4.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji drogą 
mailową  na adres podany w reklamacji. 

4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania 
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5. PODATKI 

5.1. Do nagród I,III oraz III stopnia w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według 
wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna 
zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

6. ZGODA NA KORZYSTANIE Z NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ 

6.1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi zgody na wykorzystywanie zgłoszonego i 
nagrodzonego Zdjęcia konkursowego (jako utworu) w celu prowadzenia przez Organizatora działań 
marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Oponeo.pl S.A , w następującym zakresie :  

6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  



6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach 
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

6.1.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;  

6.1.4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.3. Regulaminu – publiczne 
wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności 
udostępnianie na stronach internetowych;  

6.1.5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i 
wielkości nakładów;  

6.1.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

6.1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących 
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;  

6.1.8. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;  

6.1.9. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.  

6.2. Zgoda udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, od dnia wydania zwycięzcy nagrody w 
Konkursie.  

6.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia zgody na korzystanie ze Zdjęcia Konkursowego na warunkach 
określonych w pkt 6 Regulaminu przez inne osoby.  

6.4. Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do  dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi 
utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie 
utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.  

6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub osobie korzystającej ze Zdjęcia konkursowego za 
zgodą Organizatora przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do 
utworu, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora lub osoby korzystającej 
ze Zdjęcia konkursowego za zgodą Organizatora w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej 
roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie 
pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie i ogłoszenie zwycięzcy 
w tym wysyłka nagród, oraz wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie 
reklamacji.  

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 
adres: 85-145 Bydgoszcz, ul. Podleśna 17. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można 
skontaktować się z firmą Oponeo.pl S.A. pod adresem iod@oponeo.pl  

7.3. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z rozpatrywaniem reklamacji i wydawaniem nagród 
(rozliczenie podatków od nagród) administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu – Oponeo.pl S.A., 
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz (iod@oponeo.pl).  

mailto:iod@oponeo.pl


7.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest art. 6 ust 1 lit. a i f 
(przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią) RODO) – zgoda osoby której dane dotyczą. 

7.5. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

7.6. Przetwarzanie obejmuje: 

a. W przypadku osób biorących udział w Konkursie:  imię (imiona) i nazwisko, adres poczty elektronicznej, 
numer telefonu 

b. W przypadku postępowania reklamacyjnego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, 

c. W przypadku zwycięzców Konkursu - imię (imiona) i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do 
doręczeń, 

Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem 
możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Poprzez fakt wysłania swoich danych osobowych, w sposób jak opisano 
w Regulaminie, osoba ta jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  

7.7. Dane osobowe Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie, będą przechowywane nie dłużej niż jest to 
konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z Konkursu, dane osobowe tego uczestnika będą ponadto przetwarzane przez okres niezbędny 
przechowywania dokumentacji podatkowej. 

7.8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. 

7.9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

7.10. Dane osobowe Uczestników nie stanowią podstawy dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w 
formie profilowania 

7.11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z 
naruszeniem przepisów. 

7.12. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu 
znajduje się pod adresem https://www.oponeo.pl/polityka-prywatnosci 

8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę 
trzecią.  

8.2. Za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.  

8.3. Zgłoszenie w Konkursie (Zdjęcie konkursowe):  

8.3.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;  

8.3.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie 
uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;  



8.3.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów konkurencyjnych 
wobec Oponeo.pl;  

8.3.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;  

8.3.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.  

8.4. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do 
wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
którzy w szczególności:  

8.4.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;  

8.4.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w 
interesy osób trzecich; 

8.4.3. prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić 
do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.  

8.5. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z jego udziałem w 
Konkursie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub 
dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 
ograniczone lub obciążone;  

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą powyższego 
oświadczenia i zobowiązuje się zwolnić od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, 
w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, jak również ponieść koszty związane z prowadzeniem takiego 
postępowania sądowego.  

8.6. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne zdjęcia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, 
nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Zdjęcie konkursowe zostało przesłane do Organizatora 
jako pierwsze. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia 
autorstwa swojego zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.  

8.7. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może 
żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również przedłożenia 
oryginału dowodu zakupu Produktu promocyjnego, czy podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 
kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia 
powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego 
Uczestnika z Konkursu z jednoczesną utratą prawa do otrzymania nagrody.  

8.8. Regulamin dostępny jest w formacie pdf do pobrania na stronie https://www.oponeo.pl/20-urodziny.  

8.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, 
jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z 
tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną 
powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu 
zgłoszeniowym oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Konkursu.  

8.10. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

8.11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone 
pocztą elektroniczną e-mail na adres Organizatora z dopiskiem „Rezygnacja z konkursu 20 Lat Oponeo”.  



8.12. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy 
od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.  

8.13. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 
Kodeksu cywilnego.  

8.14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i 
innych ustaw.  

8.15. Konkurs organizuje Firma OPONEO.PL S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy. KRS 0000275601. Kapitał zakładowy 13.936.000,00zł. NIP 953-24-57-
650. Regon 093149847. (zwana w regulaminie „Organizatorem”).  

  



Załącznik do regulaminu 

FORMULARZ ZWYCIĘZCY 

 

UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować formularz, wypełnić go, a następnie 
wysłać jego czytelne zdjęcie lub skan w odpowiedzi na wiadomość Organizatora z 
informacją o wygranej. Należy załączyć również skan lub zdjęcie Dowodu zakupu, na 
podstawie którego zwycięzca zgłosił udział w Konkursie!  

W związku z wygraną w konkursie pt. „20 Lat Oponeo” organizowanym przez Oponeo.pl S.A. 85-145 Bydgoszcz, 
ul. Podleśna 17, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagań dla wydania mi nagrody. 

I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY: 

 

II.  OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY (podpisanie oświadczenia jest warunkiem wydania 
nagrody): 

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Zdjęcie 
konkursowe) w ww. Konkursie, a ewentualnie powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie 
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób 
trzecich i jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 
obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „20 Lat Oponeo” z tytułu 
niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także 
na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję 
do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, udzielam Organizatorowi zgody na 
korzystanie z mojego utworu nagrodzonego w Konkursie, w zakresie wskazanym w pkt 6. Regulaminu Konkursu 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis zwycięzcy 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

 

 
ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

 
NUMER TELEFONU 

 

 
ADRES E-MAIL 
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	1.8. Numer zamówienia musi być podany w Formularzu zgłoszeniowym w identycznym formacie jak na Dowodzie zakupu.
	1.9. Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia (Formularza zgłoszeniowego), nawet jeśli dokumentuje Zakup więcej niż 4 Produktów promocyjnych.
	1.10. Data Zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie.
	1.11. Uczestnik, który w okresie Terminu zgłoszeń lub 30 dni po zakończeniu Terminu zgłoszeń dokonał zwrotu jednego lub więcej Produktu promocyjnego stanowiącego podstawę wzięcia udziału w Konkursie, traci możliwość otrzymania Nagrody.
	1.12. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie Formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie zgłoszenia, wyświetlony zostanie komunikat informujący o pomyślnym przesłaniu formularza.
	1.13. W odpowiedzi na nieprawidłowe przesłanie Formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie zgłoszenia, wyświetlony zostanie komunikat informujący o powstałych błędach, np. z uwagi na brak wypełnienia ni...
	1.14. Każdy prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa ww. podpunktac...
	1.15. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz z jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego numeru telefonu oraz z jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej n...
	2. CO MOŻNA WYGRAĆ

	2.1. W Konkursie przewidziane do wydania są następujące nagrody:
	I stopnia: 1x samochód marki Mercedes, Typ C 180 Business Edition 1.5l,
	II stopnia: 5x konsola PlayStation 5,
	III stopnia: 5x smartfon iPhone 13,
	IV stopnia: 5x hulajnoga elektryczna marki Frugal Cyber,
	V stopnia: 5x smartwatch Huawei Watch 3,
	(dalej łącznie: Nagroda).
	2.2. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego poda...
	3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

	3.1. Zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy przesłali najlepsze Zdjęcia konkursowe, czyli takie, które należy uznać za najbardziej nieoczywiste, kreatywne i atrakcyjne, wybierze jury składające się z trzech przedstawicieli Organizatora: Rafał So...
	3.1.1. kreatywność,
	3.1.2. unikatowość,
	3.1.3. jakość nadesłanego zdjęcia,
	3.1.4. estetykę oraz atrakcyjność.
	3.2. Jury dokona wyboru zwycięzców w terminie 40 dni roboczych od dnia upływu Terminu zgłoszeń spośród Uczestników, którzy zgłosili się do Konkursu, na warunkach opisanych w Regulaminie.
	3.3. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wsk...
	3.4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich wyłonienia przez Jury za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym. W związku z powyższym, Uczestnicy powinn...
	3.5. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na wiadomość mailową Organizatora przesłać czytelny skan lub zdjęcie wypełnionego formularza zwyci...
	3.5.1. dane osobowe niezbędne do wysyłki nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak również numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail (dane te muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu);
	3.5.2. oświadczenie zwycięzcy niezbędne do wydania Nagrody oraz
	3.6. Jeśli Organizator nie otrzyma w wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt 3.5. Regulaminu formularza zwycięzcy, Organizator nawiąże z takim zwycięzcą bezpośredni kontakt telefoniczny na numer telefonu komórkowego podany przez ww. zwycięzcę w proc...
	3.7. Nagrody stopnia II, III, IV, V zostaną wydane zwycięzcom w terminie do 21 dni od momentu potwierdzenia uprawnień zwycięzcy do otrzymania Nagrody, pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zwycięzcy. Nagroda stop...
	3.8. Odbiór Nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie Nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie Nagrody. Zwycięzca obowiązany jest informow...
	3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności z powodu nieaktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
	3.10. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.
	4. REKLAMACJE

	4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu w trakcie jego trwania, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jego zakończenia (decyduje data wpływu do Organizatora).
	4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać pocztą elektroniczną na adres katarzyna.kujawa@oponeo.pl z dopiskiem „20 Lat Oponeo”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wska...
	4.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji drogą mailową  na adres podany w reklamacji.
	4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
	5. PODATKI

	5.1. Do nagród I,III oraz III stopnia w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Orga...
	6. ZGODA NA KORZYSTANIE Z NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

	6.1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi zgody na wykorzystywanie zgłoszonego i nagrodzonego Zdjęcia konkursowego (jako utworu) w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na r...
	6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
	6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytw...
	6.1.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
	6.1.4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.3. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie...
	6.1.5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
	6.1.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
	6.1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
	6.1.8. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;
	6.1.9. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.
	6.2. Zgoda udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.
	6.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia zgody na korzystanie ze Zdjęcia Konkursowego na warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu przez inne osoby.
	6.4. Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do  dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseu...
	6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub osobie korzystającej ze Zdjęcia konkursowego za zgodą Organizatora przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do utworu, zwycięzca zobowiązuję się do ic...
	7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

	7.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie i ogłoszenie zwycięzcy w tym wysyłka nagród, oraz wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji.
	7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: 85-145 Bydgoszcz, ul. Podleśna 17. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z firmą Oponeo.pl S.A. pod adresem...
	7.3. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z rozpatrywaniem reklamacji i wydawaniem nagród (rozliczenie podatków od nagród) administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu – Oponeo.pl S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz (iod@...
	7.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest art. 6 ust 1 lit. a i f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) RO...
	7.5. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
	7.6. Przetwarzanie obejmuje:
	a. W przypadku osób biorących udział w Konkursie:  imię (imiona) i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
	b. W przypadku postępowania reklamacyjnego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
	c. W przypadku zwycięzców Konkursu - imię (imiona) i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń,
	Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Poprzez fakt wysłania swoich danych osobowych, w sposób jak opisano w Regulaminie, osoba ta jednocześnie wyraża ...
	7.7. Dane osobowe Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie, będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, dane osob...
	7.8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
	7.9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
	7.10. Dane osobowe Uczestników nie stanowią podstawy dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania
	7.11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
	7.12. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu znajduje się pod adresem https://www.oponeo.pl/polityka-prywatnosci
	8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

	8.1. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
	8.2. Za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
	8.3. Zgłoszenie w Konkursie (Zdjęcie konkursowe):
	8.3.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
	8.3.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;
	8.3.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów konkurencyjnych wobec Oponeo.pl;
	8.3.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
	8.3.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.
	8.4. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
	8.4.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
	8.4.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
	8.4.3. prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przyp...
	8.5. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z jego udziałem w Konkursie, a utwory te nie naruszają w żad...
	Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuje się zwolnić od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wys...
	8.6. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne zdjęcia, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego Zdjęcie konkursowe zostało przesłane do Organizatora jako pierwsze. Nie wyklucza to jednak...
	8.7. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnyc...
	8.8. Regulamin dostępny jest w formacie pdf do pobrania na stronie https://www.oponeo.pl/20-urodziny.
	8.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać pr...
	8.10. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
	8.11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone pocztą elektroniczną e-mail na adres Organizatora z dopiskiem „Rezygnacja z konkursu 20 Lat Oponeo”.
	8.12. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.
	8.13. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
	8.14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
	8.15. Konkurs organizuje Firma OPONEO.PL S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy. KRS 0000275601. Kapitał zakładowy 13.936.000,00zł. NIP 953-24-57-650. Regon 093149847. (zwana w regulaminie ...
	Załącznik do regulaminu
	UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować formularz, wypełnić go, a następnie wysłać jego czytelne zdjęcie lub skan w odpowiedzi na wiadomość Organizatora z informacją o wygranej. Należy załączyć również skan lub zdjęcie Dowodu zakupu, na podstawie...

	W związku z wygraną w konkursie pt. „20 Lat Oponeo” organizowanym przez Oponeo.pl S.A. 85-145 Bydgoszcz, ul. Podleśna 17, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagań dla wydania mi nagrody.
	I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:
	II.  OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY (podpisanie oświadczenia jest warunkiem wydania nagrody):

	Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (Zdjęcie konkursowe) w ww. Konkursie, a ewentualnie powstałe w z...
	……………………………………………………………………………………………………..
	data i czytelny podpis zwycięzcy

