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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „100 ZŁ ZWROTU ZA OPONY” 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady akcji 
promocyjnej prowadzonej pod nazwą: „100 zł zwrotu na opony” (dalej także: 
„Promocja”), w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora 
(definicja poniżej) oraz Uczestników (definicja poniżej) Promocji. 

2. Organizatorem promocji jest Bridgestone Europe NV/SA Spółka akcyjna Oddział w Polsce 
z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa), wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000649290, REGON: 365967759, NIP: 7822128296 (dalej: 
„Organizator” lub zamiennie „Administrator”). 

3. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem  
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie 
wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody 
na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem. 

5. Organizator obsługę Promocji - tj. wszelkie czynności dotyczące przygotowania  
i przeprowadzenia Promocji, za wyjątkiem tych czynności, które zgodnie  
z Regulaminem wprost obciążają Organizatora - powierza spółce pod firmą: They.pl Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisanej 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (zwanej dalej 
także: „They.pl”). 

6. Promocja obejmuje wyłącznie produkty Organizatora Bridgestone Weather Control 
A005 (dalej także łącznie: „Produkty”,  
a indywidualnie „Produkt”), nabyte wyłącznie przez konsumenta w rozumieniu art. 221 
Kodeksu cywilnego w Sklepach (definicja poniżej) lub Sklepach Internetowych (definicja 
poniżej) (dalej Sklepy oraz Sklepy Internetowe zwane będą łącznie także: „Obiektami”). 
Liczba kompletów biorących udział w Promocji to 500 kompletów. 1 komplet to 4 sztuki. 

7. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 
z późn. zm.). 

8. Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165  
z późn. zm.). 

§ 2. 
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CEL AKCJI PROMOCYJNEJ. 

1. Celem Promocji jest umożliwienie każdemu „Uczestnikowi” otrzymania zwrotu w 
wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych zero groszy brutto) za zakup  4 opon 
BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 w Obiektach, na zasadach określonych 
niniejszym Regulaminem. 

§ 3. 

CZAS I ZASIĘG AKCJI PROMOCYJNEJ. 

1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg 
ogólnopolski. Promocja dotyczy zakupu nowych Produktów objętych Promocją  
w stacjonarnych placówkach handlowych znajdujących się na terenie Polski (dalej także: 
„Sklepy”) oraz w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty mające swoją 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: „Sklepami 
Internetowymi”). Promocja dotyczy wyłącznie nowych Produktów objętych Promocją 
zakupionych u podmiotów prowadzących Sklepy lub Sklepy Internetowe, które wystawią 
dokument (paragon lub fakturę) zawierający polski numer NIP. 

2. Okres trwania Promocji: od dnia 15.09.2018 do dnia 31.12.2018 lub do wyczerpania 
zapasów, jednakże dla wzięcia udziału w Promocji decydująca jest: (i) data dokonania 
przez Uczestnika zakupu Produktu objętego Promocją w okresie obowiązywania 
Promocji w Sklepie (w godzinach otwarcia Sklepu) wynikająca z dowodu zakupu 
Produktu (paragon lub faktura) lub (ii) data dokonania przez Uczestnika zakupu Produktu 
objętego Promocją w Sklepie Internetowym w okresie obowiązywania Promocji w 
Sklepie Internetowym, tj. od godz. 0001 w dniu 15 września 2018 roku do godz. 2359 w 
dniu 31 grudnia 2018 roku, wynikająca ze złożonego przez Uczestnika zamówienia na 
Produkt. 

§ 4. 

UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ. 

1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie 
wszystkie poniższe kryteria: (i) jest pełnoletnia, tj. ukończyła 18 lat, (ii) posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych, (iii) jest zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, (iv) posiada rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, (v) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 2 
Regulaminu dokona w jednym z Obiektów zakupu Produktu, , jako konsument w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej także: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem 
postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu. 

2. Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba współpracująca (bez względu na rodzaj 
współpracy) lub pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem lub They.pl oraz 
członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa 
powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców  
i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby 
prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również 
znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§ 5.  
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ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ. 

1. Uczestnik spełniający kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu,  
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, który ponadto spełni wszystkie przesłanki 
(warunki lub obowiązki), o których mowa w § 5 ust. 2-7 Regulaminu uzyska prawo do 
otrzymania zwrotu w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych zero groszy brutto) 
za zakup 4 opon BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005. 

2. Uczestnik (osoba fizyczna) może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz. Dane 
Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym, winny być zgodne z danymi osobowymi 
właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot 100 zł brutto. 

3. Celem przystąpienia do Promocji, Uczestnik winien łączne spełnić następujące przesłanki: 

a) podając prawdziwe dane Uczestnik winien prawidłowo wypełnić zamieszczony na 
stronie internetowej https://www.pasjabridgestone.pl/  formularz; 

b) wysłać za pośrednictwem strony internetowej https://www.pasjabridgestone.pl/  
wypełniony formularz wraz z załączonym dowodem zakupu Produktu; 

c) potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego treści 

d) oświadczyć, że jest pełnoletni oraz że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu 
moich danych osobowych przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 

4. W formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu Uczestnik zobowiązany 
jest do podania imienia (imion), nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie numer 
telefonu.  

5. Formularz, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu Uczestnik zobowiązany jest 
wysłać za pośrednictwem strony internetowej https://www.pasjabridgestone.pl/   
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu Produktu w jednym z Obiektów.  

6. Dzień przesłania formularza, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu jest dniem 
zgłoszenia przez Uczestnika zamiaru zwrotu 100 zł brutto (słownie: sto złotych zero 
groszy brutto) za zakup 4 opon BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005. 

7. Po zweryfikowaniu dowodu zakupu w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
udziału w Promocji, They.pl wyśle do uczestnika link z prośbą uzupełnienia zgłoszenia o 
numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot 100 zł brutto (słownie: 
sto złotych zero groszy brutto) za zakup 4 opon BRIDGESTONE WEATHER CONTROL 
A005. 

8. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzupełnienia przez użytkownika 
numeru konta bankowego.  

9. W przypadku braku zgodności danych Uczestnika podanych w formularzu, o którym 
mowa w § 5 ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu z danymi osobowymi właściciela rachunku 
bankowego, na który winien być dokonany zwrot 100 zł brutto (słownie: sto złotych zero 
groszy brutto) za zakup 4 opon BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005, Organizator 
podejmie próbę omówienia nieścisłości, ale zastrzega prawo odmowy Uczestnikowi 
wypłaty równowartości kwoty 100 zł brutto (słownie: sto złotych zero groszy brutto). 

 

https://www.pasjabridgestone.pl/
https://www.pasjabridgestone.pl/
https://www.pasjabridgestone.pl/
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§ 6.  

REKLAMACJE. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na piśmie w terminie 30 
(trzydziestu) dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.  
O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać przesłane listem poleconym do They.pl Sp. z o.o. 
na adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12 oraz zawierać dopisek „Reklamacja 
– PROMOCJA BRIDGESTONE „100 ZŁ ZWROTU ZA OPONY”.” oraz zawierać: imię i 
nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, dokładny opis stanu faktycznego będącego 
przyczyną złożenia reklamacji oraz treść żądania. 

3. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu 
reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie rozpatrzenia 
reklamacji listem na adres podany w reklamacji.  

4. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia 
ewentualnych roszczeń na drodze sądowej. 

5. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na 
mocy odrębnych przepisów. 

§ 7.  

DANE OSOBOWE. 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Bridgestone Europe NV/SA 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, która przetwarza dane zgodnie z Informacją o 
przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Promocji „100 ZŁ ZWROTU ZA 
OPONY” oraz o przetwarzaniu w celu marketingowym. 

 

§ 8.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2018 roku. 

2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
pod adresem: https://www.pasjabridgestone.pl/  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pasjabridgestone.pl/
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Załącznik nr 1 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Promocji „100 ZŁ 
ZWROTU ZA OPONY” oraz o przetwarzaniu w celu marketingowym 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. (adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa (dalej powoływana 
jako „Administrator”). spółka Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako 
administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane. 
 
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz 

kontaktować się z Administratorem w każdym czasie (adres e-mail pomoc@pasjabridgestone.pl, 
adres pocztowy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa) 
 
Twoje dane osobowe podane przy rejestracji oraz ewentualnie w toku Promocji adres IP urządzenia, 
pliki cookies będą przetwarzane: 
 

• w związku z Twoim udziałem w Promocji „100 ZŁ ZWROTU ZA OPONY”, w tym w celu 
obsługi Twojego zgłoszenia do Promocji i zawarcia umowy o udział w Promocji, 
wydania zwrotu za opony (zgodnie z regulaminem Promocji), rozpatrywania Twoich 
reklamacji oraz korespondencji z Tobą jak również ochrony przed Twoimi 
ewentualnymi roszczeniami; 

• w celu rozliczenia wydanego zwrotu, jeśli dotyczy; 
• kontaktowania się z Tobą, aby przedstawić Tobie informacje marketingowe (za Twoją 

dodatkową dobrowolną zgodą – przy użyciu poczty e-mail lub telefonicznie). 
 
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 
 

• umowa o udział w Promocji zawierana w chwili, w której zaakceptujesz warunki Promocji; 

• prawnie uzasadniony interes Administratora (dla przetwarzania Twoich danych w celu obsługi 
zgłoszonych przez Ciebie reklamacji); 

• prawnie uzasadniony interes Administratora (dla przetwarzania Twoich danych w celu ochrony 
przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami) 

• obowiązek wynikający z przepisów prawa i nałożony na Administratora w związku z 
rozliczeniem wydania zwroty – jeśli dotyczy; 

• Twoja zgoda (na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz kontaktowania 
się z Tobą, aby przedstawić Tobie informacje marketingowe); 

 
Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych otrzymywanie treści marketingowych są 
dobrowolne i nie stanowią warunku udziału w Promocji. Użytkownik może cofnąć swoje zgody w 
dowolnym momencie, korzystając z danych do kontaktu: pomoc@pasjabridgestone.pl. Tam gdzie to 
stosowne, możesz również cofnąć swoje zgody, klikając łącze typu „wypisz się” w otrzymanej 
przyszłej korespondencji. Cofnięcie zgód nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania mającego 
miejsce przed cofnięciem.   
 
Na potrzeby związane z organizacją Promocji Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe 
innym podmiotom: agencji marketingowej They.pl, dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane 
będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługa promocji), dostawcom 
oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego 
oprogramowania (do obsługi promocji).  

mailto:pomoc@pasjabridgestone.pl
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Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu: 
 

• cofnięcia przez Ciebie zgody, którą wyraziłeś na przetwarzanie Twoich danych celem 
prowadzenia działań marketingowych 

• wygaśnięcia żądań jakie możesz zgłosić w ramach reklamacji; 

• wygaśnięcia roszczeń jakie możesz mieć wobec Administratora; 

• który wynika z przepisów prawa (gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek nałożony 
na Administratora w związku z rozliczeniem wydania zwrotu). 

 
Ponadto Twoje dane Administrator może przechowywać w celu udowodnienia, że Administrator 
przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozliczalność). 
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo: 
 

dostępu do Twoich danych w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane 
Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich 
danych w formie dla Ciebie czytelnej 
 

poprawienia Twoich danych 
 

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. 
gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail 
 

 
usunięcia Twoich danych 
 

 

• gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już 
niezbędne do celów, dla których zostały 
zebrane przez Administratora; 
 

• cofniesz Twoją zgodę na przetwarzanie 
danych; 

 

• zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania 
Twoich danych; 

 

• Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z 
prawem; 
 

• dane powinny być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa 

 
do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

 

• gdy zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były 
one dalej przetwarzane przez czas, w którym 
Administrator sprawdzi ich prawidłowość; 

 

• gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem ale nie chcesz, żeby zostały 
usunięte; 

 

• dane nie będą już potrzebne 
Administratorowi ale mogą być potrzebne 
Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo 
obrony przed roszczeniami; 
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• gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania 
– do czasu, w którym Administrator ustali czy 
podstawy przetwarzania przeważają nad 
podstawą Twojego sprzeciwu 

 
Do przenoszenia Twoich danych otrzymania ich w czytelnym formacie i przekazania 

ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi 
(gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej 
zgody) 

 
 
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla obsługi przez Administratora 
Twojego udziału w Promocji (w tym zawarcia z Tobą umowy o udział w Promocji). W przypadku, gdybyś 
nie podał Twoich danych albo jeżeli zażądasz usunięcia Twoich danych, Administrator nie będzie w 
stanie obsługiwać Twojego udziału w Promocji, wydać Ci zwrotu i rozparzyć Twojej reklamacji. 
 
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (np. poza celami wyżej 
wskazanymi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biuro 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Twoje dane nie są przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego). 
 
Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) jednak 
takie przetwarzanie nie będzie wywoływać skutków prawnych wobec Ciebie (w szczególności nie 
będzie nakładać na Ciebie obowiązków). Przetwarzanie zautomatyzowane dotyczy tylko danych, które 
Administrator wykorzystuje w celach marketingowych. Możesz sprzeciwić się wobec takiego 
przetwarzania kontaktując się z nami poprzez pomoc@pasjabridgestone.pl.  

 

W serwisie możesz znaleźć Politykę Prywatności grupy kapitałowej Bridgestone Europe NV/SA, która 

uzupełnia informacje zawarte w niniejszej klauzuli w zakresie zasad prywatności stosowanych przez 

spółki Bridgestone Europe NV/SA przy czym w  razie sprzeczności postanowienia niniejszej klauzuli 

mają charakter przeważający.  
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