
REGULAMIN PROMOCJI „KUP OPONY GOODYEAR I 

ODBIERZ 100zł”  
 

  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE   
1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą „KUP OPONY GOODYEAR I ODBIERZ 100zł”  

i nazywana będzie dalej promocją.   

2. Organizatorem promocji 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 (dalej: Organizator).   

3. Promocja organizowana jest na stronie internetowej www.sklepopon.com 

4. Czas trwania promocji: od 13.09.2021 do 03.10.2021 lub do wyczerpania puli nagród.  

5. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w punktach II, III, IV, V oraz VI Regulaminu.   

7. W ramach puli nagród każda osoba może kupić nielimitowaną liczbę kompletów opon 

całorocznych marki Goodyear w SklepOpon.com i do każdego z nich dostać przedpłaconą kartę 

Sodexo o wartości 100zł. 

8. Celem akcji jest promocja marki Goodyear.  
 

  

II WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone   

w niniejszym regulaminie.   

2. Aby wziąć udział w promocji należy:   

a) Kupić dowolny komplet opon całorocznych marki Goodyear w SklepOpon.com. Komplet liczy 4 

sztuki opon. 
b) Zaakceptować regulamin promocji i politykę prywatności Organizatora. 

 3. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych (tj. w szczególności taka która ukończyła 18 lat), będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 

(1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

4. W promocji nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

sprzedaży promocyjnej, pracownicy Organizatora lub członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 

małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.   

5. Uczestnik promocji 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 

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 promocji oraz jego rozliczenia.   

c) 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 promocji jest dobrowolne – z tym że niezbędne do 

udziału w promocji.   

• przeprowadzenie promocji zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO),   

• 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 promocji, dostawcy usług marketingowych, firmy wysyłkowe, 

firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań 

informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.   

e) 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.   

f) 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.  
 

  

III PRZEDMIOT WYGRANEJ 

1. Nagroda:  

- karta Sodexo o wartości 100zł. Pula nagród: 200 kart. 

2. Uczestnikowi któremu przyznano nagrodę nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda 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 promocji, nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz 

inna nagroda, czy ekwiwalent pieniężny.   

4. Nagrody w promocji są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, poniżej: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych 

i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz 

konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze 

sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie 

przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów 

lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego 

pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; 

  

 

IV TERMINY 

1. Laureatem promocji jest każda osoba, która zakupiła komplet opon całorocznych marki Goodyear w 

SklepOpon.com i spełniła wszystkie warunki promocyjne. 

2.  Organizator zobowiązuje się do rozesłania nagród w terminie do 21 dni roboczych od daty zakupu. 

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

spowodowane zaniechaniami firmy przewozowej lub innymi czynnikami zewnętrznymi.   

 
 

V REKLAMACJE   
1. Ewentualne reklamacje uczestników promocji są przyjmowane do 7 dni od zakończenia danej edycji 

sprzedaży promocyjnej poprzez wysłanie maila o temacie „Goodyear Opony Całoroczne” na adres 

mailowy: konkursy@sklepopon.com  

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika promocji, 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. Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora: ENiS Sp. z o.o. Sp. 

K. z siedzibą w Krakowie, 31-231 przy ul. Bociana 22A, a także w witrynie internetowej 

www.sklepopon.com - w czasie trwania promocji. 

2. Zasady przeprowadzania promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym 

zwłaszcza Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.)  


