
REGULAMIN KONKURSU „KUP 4 OPONY BRIDGESTONE BLIZAAK LM005 I WEŹ 

UDZIAŁ W KONKURSIE” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1.  Organizatorem konkursu „Kup 4 opony Bridgestone Blizzak LM005 i weź udział w 

konkursie!” zwanego dalej Konkursem, jest ENiS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-

231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455 zwana dalej „Organizatorem". 

2. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs jest organizowany od dnia 11 października 2021 r. od momentu opublikowania 

wiadomości konkursowej do dnia 15 listopada 2021 r. 

Konkurs odbywa się na stronie: https://www.sklepopon.com/konkurs-bridgestone 

5. Po zakończeniu Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy. 

6. Celem Konkursu jest promocja marki Bridgestone. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE   

 

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce 

zamieszkania  lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, które w terminie od 11 października do 15 listopada 2021 r. zakupią komplet (4 sztuki) 

opon Bridgestone Blizzak LM005 oraz udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie 

rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i 

osoby pozostające w stosunku przy sposobienia. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:   

a) Zakupić komplet (4 sztuki) opon Bridgestone Blizzak LM005, w czasie trwania konkursu. 

b) Udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Gdzie chciałbyś/chciałabyś wybrać się autem w 

ferie zimowe?”. 

c) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest         podanie w zgłoszeniu adresu email, zgodnego 

z adresem e-mail podanym w zamówieniu oraz numeru zamówienia. 

d) Zaakceptować regulamin Konkursu i politykę prywatności Organizatora. Udzielenie 

odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.  

e) Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi do każdego zakupionego kompletu opon.  

f) Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że:   

- administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.   

- 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 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) - przez okres czasu trwania konkursu oraz jego rozliczenia.   

- 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.   

• przeprowadzenie konkursu zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminem (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO),   

https://www.sklepopon.com/konkurs-bridgestone


• prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3 d) Organizator nie 

dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw 

trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).   

d) 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 SklepOpon.com, 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.   

- 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.   

- W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce 

prywatności Organizatora. (https://www.oponeo.pl/firma/ofirmie/polityka-prywatności)   

- Uczestnik konkursu, dokonując zgłoszenia - oświadcza jednocześnie że jest autorem wszystkich 

treści w oparciu o które dokonał zgłoszenia udziału w konkursie (zgodnie z pkt. II 2 powyżej). 

Korzystanie ze zdjęć przez Organizatora w zakresie wskazanym w ust. 8 poniżej nie spowoduje 

naruszenia praw jakichkolwiek osób trzecich. Dotyczy to w szczególności autorskich praw 

majątkowych, prawa do wizerunku lub praw i dóbr osobistych.   

- Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania treści  

powiązanych ze zgłoszeniem udziału w konkursie (dalej: utwory) - na czas nieokreślony, bez 

ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji, 

istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą 

dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez Internet) 

itd. Organizator uprawniony jest w szczególności do zamieszczenia utworów w obrębie 

prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd. Nadto, Organizator ma 

prawo do dokonywania dowolnych zmian w utworach oraz rozpowszechniania powstałych 

opracowań.   

 

 

III PRZEDMIOT WYGRANEJ W KONKURSIE  

 

1.  Nagrody:  

10 x przedpłacona karta, każda o wartości 500 zł.  

2. Uczestnikowi, któremu przyznano nagrodę (Laureatowi) nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 

szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Żadna z nagród 

nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat promocji 

nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.   

3. W przypadku odwołania Konkursu, Laureatowi nie przysługuje 

zwrot poniesionych kosztów oraz inna nagroda, czy ekwiwalent pieniężny.   

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 (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W stosunku do Uczestników będących 

przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody stanowią przychód z działalności tych Uczestników 

i w związku z czym 

ewentualna odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na Uczestniku. 

 

 



 

VI TERMINY, JURY, PROCEDURA PRZYZNANIA NAGRÓD   

 

1. Laureatów Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora – w 

terminie do 7 dni od momentu zakończenia danej edycji Konkursu. Jury będzie się kierować 

swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość i zawartość merytoryczną 

dokonanych zgłoszeń.  

2. Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów.   

3. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma 

Przewodniczący Jury. Decyzje Jury są ostateczne.   

4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody korespondencyjnie (e-

mail) lub telefonicznie w przeciągu do 14 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Jury.  

5. Laureat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi swoich danych osobowych, 

obejmujących imię i nazwisko, adresu zamieszkania oraz numer telefonu, a także dalszych 

danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami. Dane powinny zostać 

udostępnione w terminie 5 dni od uzyskania informacji o przyznaniu nagrody.  

6. Opóźnienie w udostępnieniu danych zgodnie z ust 5 lub odmowa odbioru nagrody mogą 

zostać uznane przez Organizatora za zrzeczenie się nagrody przez Uczestnika. W przypadku 

rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej 

innej osobie.  

7. Organizator zobowiązuje się do rozesłania nagród do Laureatów w terminie do 50 dni od 

daty otrzymania danych osobowych. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne opóźnienia w dostawie nagród  

do Laureatów, spowodowane zaniechaniami firmy przewozowej lub innymi czynnikami 

zewnętrznymi. 

 

V REKLAMACJE   

 

1. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do 7 dni od zakończenia danej 

edycji konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-maila o temacie „Kup 4 opony Bridgestone 

Blizzak LM005 i weź udział w konkursie-reklamacja” na adres 

mailowy: konkursy@sklepopon.com  

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika konkursu, datę i 

miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania z dokładnym opisem 

okoliczności.   

3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 21 dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji 

zostanie przesłane uczestnikowi promocji pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem e-

mail. O zachowaniu 21–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania 

listu poleconego (data stempla pocztowego) lub wysyłki e-mail przez Organizatora.   

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego 

od postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

VI.



 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej. 

2.  Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w 

siedzibie ENiS Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków oraz na Stronie WWW. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest ENiS Sp. z o.o. 

Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000588626, NIP 9452188455. Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania 

reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą również przetwarzane, 

w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych 

osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 

http://www/

