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REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 

„Pasja Bridgestone – Zima 2017” 

 

§1 Postanowienia wstępne 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod 

nazwą „Pasja Bridgestone – Zima 2017” (dalej: „Konkurs”), którego organizatorem jest IQ 

Marketing (Poland) sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000013098, NIP: 5251022800, REGON: 011778739, kapitał 

zakładowy w wysokości 368.900,00 złotych (dalej: „Organizator”). 

 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) („Kodeks Cywilny”). 

 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

4. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zakupów Konkursowych oraz Zgłoszeń trwa od 12 

października 2017 r. od godziny 00:00:00 do 30 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 („Czas 

Trwania Konkursu”). 

 

5. Konkurs ma na celu promocję produktów pod marką „Bridgestone” w postaci kompletu 4 opon 

zimowych „Bridgestone” albo kompletu 4 opon całorocznych „Bridgestone”, wprowadzone do 

obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa („Produkty 

Konkursowe”). 

 

6. Dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu odbywa się na stronie internetowej pod adresem: 

www.pasjabridgestone.pl (dalej: „Strona Konkursu”). 

 

7. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści 

zawartych na Stronie Konkursu i usługi elektronicznej przesyłania Zgłoszeń do Konkursu. 

Powyższe usługi świadczone są nieodpłatnie. Usługa w zakresie możliwości dokonywania 

Zgłoszeń do Konkursu świadczona jest przez Czas Trwania Konkursu, Uczestnik może 

skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Konkursie, z 

zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z treści tego Regulaminu. Usługa w zakresie dostępu do 

treści zawartych na Stronie Konkursu świadczona jest co najmniej do zakończenia okresu 

rozoatrywania reklamacji zgodnie z §7 Regulaminu, Uczestnik może skorzystać z tej usługi 

wielokrotnie do tego czasu. 

http://www.pasjabridgestone.pl/
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8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usług opisanych 

w ust. 7 powyżej w sposób wskazany w dokumencie „Warunki korzystania z serwisu 

internetowego pasjabridgestone.pl wraz z polityką prywatności” (punkt I.10) dostępnym na 

Stronie Konkursu. Uczestnik może wypowiedzieć usługi opisane w ust. 7 powyżej w każdym 

czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usług opisanych w ust. 7 powyżej wymaga dostępu do 

sieci Internet wymaga spełnienia warunków technicznych wskazanych w w/w dokumencie. 

 

§2 Uczestnictwo oraz Komisja Konkursowa 

 

1. Konkurs jest kierowany do osób pełnoletnich w chwili dokonywania Zgłoszenia osób fizycznych, 

będących konsumentami w rozumieniu art. 22
1 
Kodeksu Cywilnego, które: 

a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,  

b. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c. nie są: pracownikami Organizatora, pracownikami Bridgestone Europe NV/SA Spółka 

Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ani członkami najbliższej rodziny tych 

osób (przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi 

osobami). 

2. Nad przebiegiem Konkursu czuwa, prowadzi nadzór nad przestrzeganiem postanowień 

Regulaminu oraz podejmuje inne wskazane w Regulaminie czynności, powołana przez 

Organizatora komisja Konkursu („Komisja”).  

 

§3 Dokonywanie Zgłoszeń 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, osoba spełniająca warunki wskazane w § 2 ust. 1 

Regulaminu powinna dokonać łącznie następujących czynności: 

a. dokonać w Czasie Trwania Konkursu (od 12 października 2017 r. od godziny 00:00:00 do 30 

listopada 2017 r. do godziny 23:59:59) zakupu 1 (jednego) Produktu Konkursowego (dalej: 

„Zakup Konkursowy”), przy czym w sytuacji gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie 

zakupu więcej niż 1 (jednego) Produktu Konkursowego, uprawnia to do dokonania nadal 

wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie takiego dowodu, 

b. zachować oryginał dowodu dokonania Zakupu Konkursowego,  

c. wypełnić w Czasie Trwania Konkursu (od 12 października 2017 r. od godziny 00:00:00 do 30 

listopada 2017 r. do godziny 23:59:59) formularz zgłoszeniowy do Konkursu („Formularz 

Konkursowy”), dostępny na Stronie Konkursu: 

i. podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,  
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ii. załączyć czytelny skan dowodu dokonania Zakupu Konkursowego (w postaci 

paragonu fiskalnego albo faktury VAT) o poj. do 5 MB oraz w formacie .jpg albo 

.pdf, 

iii. dokończyć zdanie: „Nowe opony Bridgestone zapewniają mi…” (dalej: 

„Wypowiedź”), przy czym Wypowiedź nie może zawierać więcej niż 300 znaków 

(łącznie ze spacjami), 

iv. oświadczyć o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu, 

v. wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w Formularzu Konkursowym danych 

osobowych o treści następującej: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka 

Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 

Warszawa, moich danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie „Pasja 

Bridgestone – Zima 2017”. Administratorem danych jest Bridgestone Europe 

NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 

18 B, 02-676 Warszawa, która powierza przetwarzanie danych spółce IQ 

Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 

17, 02-954 Warszawa oraz spółce They.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa, na potrzeby przeprowadzenia w/w 

konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że: moje dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem w/w konkursu, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uwzględnienia 

zgłoszenia w w/w konkursie, przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych 

oraz prawo żądania ich zmiany, poprawiania i usunięcia. 

 

2. Prawidłowo wypełniony Formularz Konkursowy stanowi zgłoszenie do Konkursu („Zgłoszenie”), 

zaś osoba, która dokonała co najmniej 1 (jednego) Zgłoszenia do Konkursu jest uczestnikiem 

Konkursu („Uczestnik”). Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia przez system informatyczny 

obsługujący Stronę Konkursu stanowi wygenerowany komunikat potwierdzający zarejestrowanie 

Zgłoszenia. O terminowym dokonaniu Zgłoszenia decyduje data serwera obsługującego Stronę 

Konkursu. 

 

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia może również: 

a. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Konkursowym w 

celach marketingowych, o treści następującej: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bridgestone Europe 

NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-

676 Warszawa w celach marketingowych. Administratorem danych jest Bridgestone Europe 

NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-

676 Warszawa, która powierza przetwarzanie danych spółce IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa oraz spółce 
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They.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa, na 

potrzeby ich zebrania i przekazania administratorowi. Przyjmuję również do wiadomości, że: 

moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, podanie danych 

osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania zgłoszenia w w/w konkursie, 

przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich zmiany, 

poprawiania i usunięcia. – przy czym wyrażenie tej zgody jest opcjonalne, tj. nie jest 

konieczne do dokonania Zgłoszenia w Konkursie, 

b. wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Bridgestone Europe NV/SA Spółka 

Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa 

na podany w Formularzu Konkursowym adres e-mail, o treści następującej: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dot. usług i 

produktów oferowanych przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa, w tym zapytań w ramach 

ankiet satysfakcji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. – przy czym wyrażenie tej zgody jest opcjonalne, tj. nie jest konieczne do 

dokonania Zgłoszenia w Konkursie, 

c. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w 

Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa informacji 

handlowych w ramach tzw. marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń 

telefonicznych dokonywanych na podany w Formularzu Konkursowym numer telefonu, o treści 

następującej: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany numer telefonu informacji handlowych w ramach 

tzw. marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych przez Bridgestone Europe 

NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-

676 Warszawa, za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 

2004 r. prawo telekomunikacyjne.” – przy czym wyrażenie tej zgody jest opcjonalne, tj. nie jest 

konieczne do dokonania Zgłoszenia w Konkursie, po wyrażeniu takiej zgody Uczestnik na 

podany w Formularzu Konkursowym adres e-mail otrzyma od Bridgestone Europe NV/SA 

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie wiadomość e-mail wraz z linkiem 

aktywacyjnym, po kliknięciu w który Uczestnik dokonuje potwierdzenia wyrażenia w/w zgody. 

 

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie tj. dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń, pod 

warunkiem każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa w ust.1 powyżej.  

 

5. Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia na podstawie tego 

samego dowodu dokonania Zakupu Konkursowego a w przypadku, gdy dokonane zostanie więcej 

niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym dowodzie dokonania Zakupu Konkursowego, w 

Konkursie zostanie uwzględnione wyłącznie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze. 
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6. Ta sama Wypowiedź może być użyta w Konkursie wyłącznie 1 (jeden) raz – w ramach 1 (jednego) 

Zgłoszenia. W przypadku, gdy w Konkursie jest dokonane więcej niż 1 (jedno) Zgłoszenie oparte o 

tę samą Wypowiedź, w Konkursie uwzględnione zostanie Zgłoszenie dokonane jako pierwsze. 

 

7. W Konkursie nie biorą udziału i podlegają odrzuceniu Zgłoszenia: 

a. zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub 

nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc; 

b. zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, 

narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji 

seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym; 

c. zawierające treści niezgodne z prawem; 

d. zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem; 

e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, 

wizerunek; 

f. naruszające dobre obyczaje; 

g. opierające się na dowodzie dokonania zakupu Produktu Konkursowego, z którego nie wynika 

zakup Produktu Konkursowego; 

h. promujące markę konkurencyjną wobec marki „Bridgestone”; 

i. nie spełniające innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

8. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Konkursowego (w postaci paragonu fiskalnego albo faktury 

VAT) dowodzi dokonanie zakupu Produktu Konkursowego, o ile spełnia następujące warunki: 

a. jest prawdziwy tj. został wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują, nie jest 

podrobiony lub sfałszowany; 

b. nie jest uszkodzony tj. nie wzbudza wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich 

autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, 

niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dokumentów; 

c. w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu 

Konkursowego. 

 

9. Jeżeli:  

a. z treści dowodu dokonania Zakupu Konkursowego nie wynika, że zakup Produktu 

Konkursowego nastąpił w Czasie Trwania Konkursu – na dowodzie dokonania Zakupu 

Konkursowego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez sklep, w którym dokonano 

Zakupu Konkursowego, potwierdzająca fakt dokonania zakupu Produktu Konkursowego w 

Czasie Trwania Konkursu, opatrzona dodatkowo pieczątką tego sklepu i podpisem osoby 

dokonującej takiej adnotacji, 

b. w liście zakupów na dowodzie dokonania Zakupu Konkursowego brak jest słowa 

pozwalającego stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Konkursowego – na dowodzie 

dokonania Zakupu Konkursowego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez sklep, w 
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którym dokonano Zakupu Konkursowego, potwierdzająca fakt dokonania zakupu Produktu 

Konkursowego, opatrzona dodatkowo pieczątką tego sklepu i podpisem osoby dokonującej 

takiej adnotacji. 

 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika 

przedstawienia oryginału dowodu dokonania Zakupu Konkursowego będącego przedmiotem 

Zgłoszenia. W tym celu, nie później niż na 29 (dwadzieścia dziewięć) dni przed terminem wydania 

Nagród w Konkursie, Organizator ma prawo zweryfikować autentyczność i treść takiego 

dokumentu. Organizator może zażądać jego przedstawienia pod adresem Organizatora: IQ 

Marketing (Poland) sp. z o.o., adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, poprzez 

dostarczenie osobiste albo – wedle wyboru Uczestinika - listem poleconym w terminie 3 (trzech) 

dni od dnia wystosowania wezwania przez Organizatora. Jeśli: 

a. w wyniku weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu Konkursowego nie 

spełnia wymogów wskazanych w Regulaminie w szczególności biorąc pod uwagę 

postanowienia ust. 7 i 8 powyżej, lub 

b. pomimo podjęcia przez Organizatora 2 (dwóch) rzetelnych prób kontaktu ze sklepem, w 

którym został dokonany Zakup Konkursowy brak jest możliwości nawiązania kontaktu ze 

sklepem lub przedstawiciel sklepu odmawia weryfikacji dowodu dokonania Zakupu 

Konkursowego  

Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z 

Konkursu i pozbawić go prawa do Nagrody, chyba że Uczestnik w inny sposób udowodni, że 

dokonał danego Zakupu Konkursowego. Na czas weryfikacji dowodu dokonania Zakupów 

Konkursowego, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 

30 (trzydziestu) dni. 

 

11. Możliwość rejestrowania danych identyfikujących Uczestnika została określona w polityce 

prywatności dostępnej na Stronie Konkursu. Organizator może postanowić o ograniczeniu 

dostępu do Strony Konkursu dla danego adresu IP w przypadku stwierdzenia dokonywania z tego 

adresu IP Zgłoszeń z użyciem oprogramowania powodującego automatyczne dokonywanie 

Zgłoszeń, lub jeżeli stwierdzi wpływanie na przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony, 

utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Strony Konkursu lub dokonywanie innych działań 

ingerujących w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Konkursu. Organizator może 

podjąć decyzję o wykluczeniu Zgłoszenia takiego Uczestnika z Konkursu lub pozbawić go prawa 

do Nagrody. 

 

§4 Nagrody 

 

1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: 

a. 50 (pięćdziesiąt) nagród pieniężnych, każda w wysokości ceny brutto Produktu 

Konkursowego, będącego podstawą nagrodzonego Zgłoszenia, jednakże w wysokości nie 
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wyższej niż 1.500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych zero groszy) – stanowiących 

„Nagrody I Stopnia” 

b. 250 (dwieście pięćdziesiąt) nagród rzeczowych, każda w postaci karty przedpłaconej o 

wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy) – stanowiących „Nagrody II Stopnia”, 

przy czym „Nagrody I Stopnia” oraz „Nagrody II Stopnia” zwane są dalej łącznie „Nagrodami”. 

 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, w szczególności Nagrody II Stopnia 

nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa 

do Nagrody na osoby trzecie. Nagroda II Stopnia podlega Regulaminowi określonemu przez jej 

emitenta tj. Mastercard Edenred i dołączonemu do karty przedpłaconej. 

 

3. Nagrody nierozdysponowane w Konkursie pozostają w dyspozycji Organizatora. 

 

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku 

zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego w związku z wydaniem 

Nagród, Organizator przyzna danemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość 

dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez Zwycięzcę 

nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego 

złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa 

lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze 

od Zwycięzcy ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek 

dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do 

właściwego Urzędu Skarbowego.    

 

§5 Wyłanianie Zwycięzców i wydawanie Nagród 

 

1. Konkurs w zakresie dokonywania wyboru Zwycięzców poprzez zebrania Komisji, podzielony jest 

na 7 (siedem) tygodni („Tygodnie” albo każdy z osobna „Tydzień”) z których pierwszych 6 

(sześć) Tygodni trwa każdorazowo od czwartku do następnej środy (7 dni) zaś 7-my (siódmy) 

Tydzień trwa od 23 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. (8 dni). 

 

2. W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia 1-6 (pierwszego-szóstego) Tygodnia oraz 

w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia 7-go tygodnia, Komisja kierując się 

własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory estetyczne, a także kreatywność i oryginalność 

Wypowiedzi, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń z Regulaminem, wyłoni spośród 

wszystkich dokonanych prawidłowych Zgłoszeń w danym dniu danego Tygodnia: 

a. 1 (jedno) Zgłoszenie, któremu zostanie przyznane miejsce nr 1 na liście właściwej, zaś 

Uczestnik który dokonał takiego Zgłoszenia zwany jest „Zwycięzcą z listy właściwej” i będzie 
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uprawniony do otrzymania Nagrody I Stopnia pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków 

otrzymania Nagrody wskazanych w Regulaminie, 

b. 5 (pięć) Zgłoszeń, którym zostaną przyznane miejsca 2-6 na liście właściwej, zaś Uczestnicy 

którzy dokonali takich Zgłoszeń zwani są „Zwycięzcami z listy właściwej” (a każdy z osobna 

„Zwycięzcą z listy właściwej”) i będą uprawnieni do otrzymania Nagrody II Stopnia pod 

warunkiem spełnienia wszystkich warunków otrzymania Nagrody wskazanych w Regulaminie, 

w ten sposób, iż Zwycięzcami z listy właściwej zostają ci Uczestnicy, których Wypowiedzi Komisja 

oceniła jako najlepsze, tzn. najbardziej kreatywne, oryginalne i pomysłowe w danym dniu, 

przyznając im odpowiednie miejsca. 

 

3. Następnie, po wyłonieniu Zwycięzców z listy właściwej, Komisja w terminie wskazanym w ust. 2 

powyżej kierując się kryteriami wskazanymi w ust. 2 powyżej, wyłoni spośród wszystkich 

dokonanych prawidłowych Zgłoszeń w danym dniu danego Tygodnia: 

a. 2 (dwa) kolejne Zgłoszenia, którym zostaną przyznane miejsca nr 1-2 na liście rezerwowej, 

zaś Uczestnicy, którzy dokonali takich Zgłoszeń zwany jest „Zwycięzcami z listy 

rezerwowej” (a każdy z osobna „Zwycięzcą z listy rezerwowej”) i będą uprawnieni do 

przyznania prawa do Nagrody I Stopnia w sposób następujący: pierwszy Zwycięzca z listy 

rezerwowej będzie uprawniony do przyznania prawa do Nagrody I Stopnia jeśli Zwycięzca z 

listy właściwej nie spełnieni wszystkich warunków do otrzymania Nagrody wskazanych w 

Regulaminie; zaś drugi Zwycięzca z listy rezerwowej będzie uprawniony do przyznania prawa 

do Nagrody I Stopnia jeśli pierwszy Zwycięzca z listy rezerwowej nie spełnieni wszystkich 

warunków do otrzymania Nagrody wskazanych w Regulaminie, 

b. 10 (dziesięć) kolejnych Zgłoszeń, którym zostaną przyznane miejsca nr 3-12 na liście 

rezerwowej, zaś Uczestnicy, którzy dokonali takich Zgłoszeń zwany jest „Zwycięzcami z listy 

rezerwowej” (a każdy z osobna „Zwycięzcą z listy rezerwowej”) w ten sposób, że na 1 

(jednego) Zwycięzcę z listy właściwej przypada nie więcej niż 2 (dwóch) Zwycięzców z listy 

rezerwowej, którzy będą uprawnieni do przyznania prawa do Nagrody II Stopnia w sposób 

następujący: jeden Zwycięzca z listy rezerwowej będzie uprawniony do przyznania prawa do 

Nagrody II Stopnia jeśli Zwycięzca z listy właściwej nie spełnieni wszystkich warunków do 

otrzymania Nagrody wskazanych w Regulaminie; zaś kolejny Zwycięzca z listy rezerwowej 

będzie uprawniony do przyznania prawa do Nagrody II Stopnia jeśli poprzedni Zwycięzca z 

listy rezerwowej nie spełnieni wszystkich warunków do otrzymania Nagrody wskazanych w 

Regulaminie; Komisja wskazuje kolejnych Zwycięzców z listy rezerwowej według kolejności 

miejsc zajmowanych przez nich na liście rezerwowej, 

Zwycięzcy z listy właściwej oraz Zwycięzcy z listy rezerwowej zwani są łącznie „Zwycięzcy” a 

każdy z osobna „Zwycięzca”. 

 

4. W terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od wyłonienia Zwycięzców w Tygodniach 1-6 (pierwszego 

– szóstego) oraz w terminie do 5 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzców w 7-ym Tygodniu, 

Zwycięzcy z listy właściwej zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej za 
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pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w zwycięskim Zgłoszeniu. 

Organizator wysyła do każdego Zwycięzcy z listy właściwej wyłącznie 1 (jedną) wiadomość e-

mail. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Zwycięzca powinien w nieprzekraczalnym 

terminie kolejnych 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od otrzymania powiadomienia o 

wygranej, kliknąć w aktywny link (link pozostaje aktywny wyłącznie w powyższym okresie) 

zawarty w powiadomieniu i wysłać udostępniony mu formularz (dalej: „Formularz Zwycięzcy”), 

uzupełniony o:   

a. dane Zwycięzcy, przy czym Zwycięzca Nagrody I Stopnia: numer rachunku bankowego 

(prowadzony w polskich złotych, przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) na który zostanie wydana Nagroda I Stopnia; zaś Zwycięzca Nagrody II Stopnia: 

adres zamieszkania (łącznie z kodem pocztowym) na który zostanie wydana Nagroda II 

Stopnia; 

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na 

potrzeby wydania Nagrody o treści następującej: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa, moich danych 

osobowych na potrzeby wydania nagrody przysługującej mi w konkursie „Pasja Bridgestone 

– Zima 2017”. Administratorem danych jest Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa, która 

powierza przetwarzanie danych spółce IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa oraz spółce They.pl sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673, na potrzeby wydania nagrody 

przysługującej mi w/w konkursie. Przyjmuję również do wiadomości, że: moje dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wydaniem nagrody przysługującej mi 

w w/w konkursie, podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wydania 

nagrody przysługującej mi w w/w konkursie, przysługuje mi prawo dostępu do podanych 

danych oraz prawo żądania ich zmiany, poprawiania i usunięcia. 

c. oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, aby być 

Uczestnikiem Konkursu, o treści następującej: 

Oświadczam, że spełniam warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu, aby być 

Uczestnikiem Konkursu, tj. w chwili dokonywania Zgłoszenia ukończyłem/am 18 r.ż., 

dokonałem/am zakupu Produktu Konkursowego objętego zwycięskim Zgłoszeniem jako 

konsument w rozumieniu art. 22
1 

Kodeksu Cywilnego, a także że: posiadam pełną zdolność 

do czynności prawnych, zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jestem 

pracownikiem Organizatora, pracownikiem Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, nie jestem członkiem najbliższej rodziny tych 

osób ani też nie pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami. 

 

5. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę z listy właściwej Formularza Laureata w terminie 48 

godzin od otrzymania powiadomienia, Organizator w okresie do 72 godzin od powiadomienia o 
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wygranej, podejmuje 1 (jedną) próbę połączenia na podany w zwycięskim Zgłoszeniu numer 

telefonu w celu przypomnienia o Zwycięzcy o przesłaniu przez niego Formularzu Zwycięzcy. Za 

wykonaną próbę połączenia uważa się również: wykonanie 5 sygnałów próby połączenia, 

uruchomienie się automatycznej skrzynki poczty głosowej, automatyczną informację o 

niedostępności abonenta. 

 

6. Organizator dokonuje weryfikacji nadesłanego przez Zwycięzcę z listy właściwej Formularza 

Zwycięzcy w terminie do 2 dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku weryfikacji 

pozytywnej, Organizator powiadamia takiego Zwycięzcę w powyższym terminie o pozytywnej 

weryfikacji na adres e-mail podany w zwycięskim Zgłoszeniu. 

 

7. W przypadku: 

a. przesłania przez Zwycięzcę z listy właściwej niekompletnego Formularza Zwycięzcy, lub 

b. niespełnienia przez Zwycięzcę z listy właściwej któregokolwiek z warunków przewidzianych w 

Regulaminie, 

Zwycięzca z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na pierwszego 

Zwycięzcę z listy rezerwowej. Pierwszy Zwycięzca z listy rezerwowej jest powiadamiany o 

wygranej w terminie do 1 dnia roboczego od upływu terminu na weryfikację Formularza 

Zwycięzcy nadesłanego przez Zwycięzcę z listy właściwej. Do Zwycięzcy z listy rezerwowej 

stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4, ust. 5 i ust. 6 powyżej. 

 

8. W przypadku: 

a. przesłania przez pierwszego Zwycięzcę z listy rezerwowej niekompletnego Formularza 

Zwycięzcy, lub 

b. niespełnienia przez pierwszego Zwycięzcę z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków 

przewidzianych w Regulaminie, 

pierwszy Zwycięzca z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na 

drugiego  Zwycięzcę z listy rezerwowej. Drugi Zwycięzca z listy rezerwowej jest powiadamiany o 

wygranej w terminie do  1 dnia roboczego od upływu terminu na weryfikację Formularza 

Zwycięzcy nadesłanego przez pierwszego Zwycięzcę z listy rezerwowej. Do drugiego Zwycięzcy 

z listy rezerwowej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4, ust. 5 i ust. 6 powyżej. 

 

9. W przypadku: 

a. przesłania przez drugiego Zwycięzcę z listy rezerwowej niekompletnego Formularza 

Zwycięzcy, lub 

b. niespełnienia przez drugiego Zwycięzcę z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków 

przewidzianych w Regulaminie, 

drugi Zwycięzca z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody, która przechodzi na rzecz 

Organizatora. 
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10. Nagrody I Stopnia zostaną wydane na numer rachunku bankowego podany w Formularzu 

Zwycięscy, zaś Nagrody II Stopnia zostaną wydane przesyłką kurierską za pośrednictwem 

podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru. Nagrody 

zostaną wydane w terminie do 31 stycznia 2018 roku. 

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku 

zmiany danych, o której to zmianie Organizator nie został powiadomiony (np. adresu) lub 

wskazania błędnych danych adresowych. 

 

§6 Prawa własności intelektualnej 

 

1. Umieszczenie w Zgłoszeniu Wypowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 

oświadczenia, zgodnie z którym: 

a. Uczestnikowi przysługuje wobec tej Wypowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych; 

b. Wypowiedź ta stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze 

Uczestnika, który ją wykorzystuje; 

c. Wypowiedź  nie narusza praw osób trzecich. 

 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, 

o naruszaniu przez Wypowiedź wykorzystaną w tym Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr 

osobistych osób trzecich. 

 

§7 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać 

Organizatorowi w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: pomoc@pasjabridgestone.pl 

 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji oraz stosowne żądanie. 

 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia jej 

otrzymania przez Organizatora. Uczestnik w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim zostanie 

powiadomiony o decyzji Organizatora w formie listu poleconego na adres korespondencyjny 

wskazany w reklamacji. 

 

§8 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bridgestone Europe NV/SA 

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B, 02-676 

Warszawa („Administrator”). Administrator powierza na podstawie pisemnej umowy 

mailto:pomoc@pasjabridgestone.pl
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przetwarzanie danych spółce They.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 

12, 02-673 na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności zbierania Zgłoszeń do 

Konkursu i zbierania Formularzy Zwycięzców) oraz spółce spółce IQ Marketing (Poland) sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu (w szczególności zbierania Zgłoszeń do Konkursu, zbierania 

Formularzy Zwycięzców, wyłaniania i powiadamiania Zwycięzców, wydania Nagród, 

przeprowadzenia procedury reklamacyjnej). 

 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie, 

otrzymania Nagrody albo otrzymania odpowiedzi na zgłoszoną w Konkursie reklamację. 

 

4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz 

prawo żądania ich poprawiania. 

 

§9 Postanowienia końcowe 

 

1. W Czasie Trwania Konkursu, treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie Konkursu oraz w 

siedzibie Organizatora. 

 

2.  Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług udostępnienia strony 

www.pasjabridgestone.pl oraz możliwości rejestracji w Konkursie znajduje się na 

www.pasjabridgestone.pl/regulamin.pdf. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez 

Organizatora, z zastrzeżeniem że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.  

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń 

Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów 

telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy. 

 

4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

http://www.pasjabridgestone.pl/
http://www.pasjabridgestone.pl/regulamin.pdf

