
Regulamin 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „Kup 4 opony zimowe Bridgestone. Wykonaj 
zadanie konkursowe i wygraj 3 x voucher na ferie o wartości 5 000 zł każdy lub jedną z 10 kart 
przedpłaconych o wartości 500 zł każda” i nazywana będzie dalej konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, właściciel portalu 
internetowego www.oponeo.pl, www.opony.com, www.opony.pl, www.opony.com.pl, zwany dalej 
Organizatorem. 

3. Miejscem przebiegu konkursu jest portal internetowy www.oponeo.pl 

4. Czas trwania konkursu: 01.11.2019 r.- 30.11.2019 r. 

5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego: „ Pokaż nam ducha zimowych aktywności! 
Prześlij zdjęcie, na którym zaprezentujesz w jaki sposób spędzasz ferie zimowe z rodziną i 
przyjaciółmi. 

Nagrodą główną w konkursie jest 3 x voucher o wartości 5 000 zł do wykorzystania na portalu 
www.wakacje.pl na zakup dowolnie wybranej wycieczki. Vouchery są ważne 1 rok. 

W konkursie dostępne są również nagrody pocieszenia: 10 kart przedpłaconych Mastercard o 
wartości 500 zł każda.  

6. Zakup jednego kompletu opon zgodnych z regulaminem konkursu, upoważnia do wysłania jednego 
zgłoszenia, czyli jeżeli zakupiłeś więcej kompletów to możesz wysłać taką samą ilość zgłoszeń 
konkursowych. 

7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu konkursu tj. po 30.11.2019 r. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w sklepie internetowym pod 
adresem www.oponeo.pl w okresie określonym w punkcie I.4.  nabędzie komplet opon zimowych 
marki Bridgestone. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

Zakupić komplet (co najmniej 4 sztuki) opon zimowych  marki Bridgestone z oferty sklepu 
internetowego OPONEO.PL S.A. z magazynów własnych (tj. oznaczonych jako biorące udział w 
konkursie), pod adresem www.oponeo.pl w terminie wyznaczonym przez czas trwania 
poszczególnych edycji Konkursu, określonych w punkcie I.4 

Wykonać zadanie konkursowe wypełniając i zatwierdzając formularz zamieszczony na stronie 
konkursowej w terminie określonym w punkcie I.4. 

3. Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat). 

4. Uczestnik nie może być pracownikiem firmy OPONEO.PL S.A. lub podmiotem od niej zależnym. 

5. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej edycji Konkursu, której czas trwania określony w 
punkcie I.4. zbiega się z terminem dokonania przez niego zakupu kompletu opon zimowych 
Bridgestone w sklepach wymienionych w punkcie II.1. 

6. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie jego danych osobowych i opinii na stronach 
internetowych OPONEO.PL S.A. 

http://www.wakacje.pl/
http://www.oponeo.pl/


III. PRZEDMIOT WYGRANEJ W KONKURSIE 

1. Nagrodą  główną w konkursie jest zestaw 3 x 5 voucher’ów każdy o wartości 1 000 zł (łącznie 5 000 
zł) do wykorzystania na portalu www.wakacje.pl oraz w salonach sprzedaży Wakacje.pl na zakup 
dowolnie wybranej wycieczki. Szczegóły korzystania z voucher’ów dostępne na stronie: 
https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html  

W konkursie dostępne są również nagrody pocieszenia w formie kart przedpłaconych Mastercard o 
wartości 500 zł każda. Ilość kart przedpłaconych: 10 sztuk.  

Zasady korzystania z kart przedpłaconych Mastercard dostępne są na stronie: 
https://www.mastercard.pl/pl-pl/klienci-indywidualni/produkty/karty-przedplacone-
mastercard.html  

2. W przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego zwycięzca nagrody będzie 
zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie (art. 21 ust 
1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Organizator ufunduje dodatkową 
nagrodę pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości nagrody rzeczowej (zwaną dalej: “Nagrodą 
Pieniężną”). Kwota Nagrody Pieniężnej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, ale zostanie przez 
Organizatora potrącona i przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-
procentowego, zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie, którego płatnikiem zgodnie z 
przepisami prawa podatkowego jest wypłacający (wydający) nagrodę. 

IV. TERMINY 

1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie, gdy dokona zakupu opon objętych sprzedażą 
promocyjną w terminie określonym w punkcie I.4, następnie wykona zadanie konkursowe za 
pośrednictwem formularza kontaktowego w terminie trwania konkursu. Decyduje data wpłynięcia 
opisu do bazy danych OPONEO.PL S.A. 

2. Zakup kompletu opon zimowych Bridgestone w terminie określonym w punkcie I.4 upoważnia 
Uczestnika do uczestnictwa tylko w tej edycji konkursu, której termin trwania pokrywa się z 
terminem zakupu. W przypadku zwrotu zakupionych towarów, klient traci prawo do wzięcia udziału 
w konkursie lub zostaje z niego wykluczony.  

3. Wybór najciekawszych merytorycznie opisów, a następnie wybór spośród nich Laureatów 
konkursu, odbędzie się w siedzibie firmy OPONEO.PL S.A. w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
zakończenia konkursu.  

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni korespondencyjnie (e-mail) lub telefonicznie w przeciągu 
2 dni roboczych od podjęcia decyzji przez OPONEO.PL S.A. 

5. W przypadku braku kontaktu z Laureatem konkursu, w ciągu 14 dni od pierwszego powiadomienia 
go o wygranej, nastąpi wybór kolejnego Laureata. 

6. Wysyłka kurierska nagrody do zwycięzcy nastąpi od 4 do 8 tygodni od ogłoszenia wyniku. W 
przypadku zwrotu zakupionych towarów, nagroda nie zostanie do klienta wysłana. 

 

V. DANE OSOBOWE 

Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że: 

a) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. 

b) dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

http://www.wakacje.pl/
https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html
https://www.mastercard.pl/pl-pl/klienci-indywidualni/produkty/karty-przedplacone-mastercard.html
https://www.mastercard.pl/pl-pl/klienci-indywidualni/produkty/karty-przedplacone-mastercard.html


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 [RODO] oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

c)  Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz 
jego rozliczenia. 

d) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

e) podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest: 

•        Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Organizator ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Podanie danych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne – z tym że 
niezbędne do udziału w konkursie, 

•        prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest rozliczenie 
konkursu w tym przyznanie nagród zwycięzcom. 

f) Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje 
danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

g) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w 
przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów 
prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące stronę Oponeo.pl, podmioty 
odpowiadające za przeprowadzenie konkursu, dostawcy usług marketingowych, firmy wysyłkowe, 
firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań 
informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe. 

h) Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 
prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku 
gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu 
bezpośredniego. 

i) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

j) Informujemy, iż Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się pod adresem iod@oponeo.pl 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakup kompletu (4 sztuki) opon zimowych Bridgestone, oznaczonych jako biorące udział w 
konkursie, w terminie trwania jednej z edycji Konkursu – patrz punkt 1.4. jednoznaczny jest z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 15.12.2019 roku wyłącznie 
poprzez wysłanie maila o temacie "PROMOCJA BRIDGESTONE ZIMA2019" na adres mailowy 
julia.szynska@oponeo.pl. 

3. Spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu. 
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

4. Fundatorem nagród jest firma Bridgestone Europe NV/SA, Oddział w Polsce.  



OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia nagród przez 
fundatora do siedziby OPONEO, skąd nagrody będą wysyłane do laureatów. 

5. W przypadku dokonania zakupu przez przedsiębiorcę w celu związanym z działalnością zawodową 
lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy art. 556-581 KC. 

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności Konkursu. 

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

8. Regulamin zostaje umieszczony na stronie konkursowej. 

 

www.oponeo.pl/files/campaigns/Regulamin-Bridgestone-zima-484.pdf 

 

http://www.oponeo.pl/files/campaigns/Regulamin-Bridgestone-zima-484.pdf

