REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Gotowi na Motorsport” ORAZ
DODATKOWEGO KONKURSU ODBYWAJĄCEGO SIĘ W TRAKCIE AKCJI PROMOCYJNEJ
(zwany dalej „Regulaminem”)
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§ 1. Postanowienia ogólne
Akcja promocyjna pod nazwą „Gotowi na Motorsport” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest akcją
marketingową sponsorowaną przez Goodyear Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000104862, kapitał zakładowy 2.005.000 PLN, Regon 011932471, NIP:
5211146938, wpisaną do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000040412 (zwaną dalej „Sponsorem”)
mającą na celu zwiększenie sprzedaży nowych opon letnich oraz całorocznych w każdym
dostępnym rozmiarze marki „Goodyear”, przeznaczonych do samochodów osobowych,
samochodów typu 4x4/SUV lub samochodów dostawczych (dalej zwanych „Oponami
Promowanymi”).
Organizatorem Akcji promocyjnej oraz Konkursu jest Feno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000364648, NIP 8442333990 (zwana dalej „Organizatorem”).
Sponsor jest podmiotem finansującym Akcję promocyjną i Konkurs.
Celem Akcji promocyjnej jest nagrodzenie Uczestników, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki
wskazane w Regulaminie, za dokonanie zakupu kompletu Opon Promowanych.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej pod adresem:
www.goodyearpromocja.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”) oraz w siedzibie Organizatora pod
adresem ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa przez cały Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej
i Konkursu.
Akcja promocyjna i Konkurs organizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ani Akcja promocyjna ani Konkurs nie jest grą losową i w żadnym wypadku nie może być za nią
uważana.
Komunikacja pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem będzie się odbywać za pośrednictwem
Strony
Internetowej,
fanpage
Goodyear
na
platformie
Facebook
https://www.facebook.com/goodyear.polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na
następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@goodyearpromocja.pl
Wszelkie informacje pozyskane w związku z Akcją promocyjną i Konkursem zostaną wykorzystane
wyłącznie dla celów niezbędnych do realizacji Akcji promocyjnej i Konkursu; w szczególności
dotyczy to informacji wynikających z przesłanych do Organizatora skanów lub zdjęć faktur VAT oraz
paragonów potwierdzających zakup kompletu Opon Promowanych (zwanych dalej: „Dowodami
zakupu”).
Każdy z uczestników Akcji promocyjnej ma prawo wziąć udział w konkursie (zwanym dalej
„Konkursem”), który polega dodatkowo na udzieleniu kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi na
pytanie konkursowe (zwane dalej „Pytaniem konkursowym”). Pytanie konkursowe wskazane
zostało w § 4 ust. 10 Regulaminu, dodatkowo dostępne będzie po rejestracji zakupu Opon
Promowanych na Stronie Internetowej.

§ 2. Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej i Konkursu
1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 22 marca 2021 roku i trwa do dnia 31 maja 2021 roku, nie
dłużej jednak niż do momentu wydania w ramach Akcji promocyjnej łącznej ilości 2500 Nagród
podstawowych (dalej „Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej”). W Okresie Obowiązywania Akcji
promocyjnej będzie trwał również Konkurs.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej i Konkursie
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktów 2 i 3 poniżej, w Akcji promocyjnej oraz w
Konkursie wziąć może udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w Okresie Obowiązywania Akcji
promocyjnej dokona zakupu co najmniej jednego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promowanych
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (tj. od podmiotów prowadzących sprzedaż opon na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepach internetowych oferujących sprzedaż opon wraz z ich dostawą
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) (dalej „Uczestnik”).
2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest spełnienie wszystkich poniższych warunków w
Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej:
a. dokonanie zakupu co najmniej czterech Opon Promowanych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególności od podmiotów prowadzących sprzedaż opon na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepach internetowych oferujących sprzedaż opon wraz z ich
dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b. otrzymanie Dowodu zakupu (tj. paragon lub faktura VAT) potwierdzającego dokonanie zakupu
czterech Opon Promowanych,
c. zarejestrowanie zakupu Opon Promowanych na Stronie Internetowej poprzez czytelne i
kompletne wypełnienie umieszczonego formularza (podając: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres email, numer paragonu lub faktury VAT, NIP sprzedawcy, model i rozmiar opony, a także
adres do wysyłki nagrody) oraz w przypadku chęci wzięcia udziału w Konkursie udzielenie za
pośrednictwem Strony Internetowej odpowiedzi na Pytanie konkursowe;
d. zaakceptowanie za pośrednictwem Strony Internetowej treści Regulaminu;
e. zachowanie oryginału Dowodu zakupu do weryfikacji przez Organizatora na dalszych etapach
Akcji promocyjnej i Konkursu.
3. Zakupy Opon Promowanych, które nie zostały potwierdzone wystawieniem imiennej faktury VAT lub
paragonu nie uprawniają do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej ani w Konkursie.
4. Brak prawidłowej rejestracji na Stronie Internetowej uniemożliwia udział w Akcji promocyjnej ani w
Konkursie. Organizator będzie weryfikował na dalszym etapie Akcji promocyjnej i Konkursu przesłane
Dowody zakupu w celu potwierdzenia zakupu kompletu Opon Promowanych.
5. Ten sam Dowód zakupu może być zgłoszony wyłącznie jeden raz przez cały Okres Obowiązywania
Akcji promocyjnej.
6. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć użytkownicy samochodów obsługiwanych przez podmioty
będące w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej stronami zawartych ze Sponsorem umów o
współpracy w zakresie obsługi flot samochodowych.
7. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Sponsora, członkowie ich
rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji

promocyjnej na zlecenie Organizatora lub Sponsora, jak również osoby pozostające z powyższymi
podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę.
8. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji
promocyjnej lub Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu,
a także w przypadku prowadzenia przez niego działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub
interesom Organizatora lub Sponsora. Wykluczony w ten sposób Uczestnik traci prawo do otrzymania
jakiejkolwiek nagrody, a jeśli otrzymał już nagrodę, Organizator może zażądać od niego zwrotu jej
równowartości.
§ 4. Mechanizm Akcji promocyjnej oraz Konkursu
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktów 2 i 3 poniżej, Uczestnicy spełniający wszystkie
warunki wskazane w Regulaminie, którzy dokonali w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej
zakupu, zarejestrowanego następnie na Stronie Internetowej, co najmniej jednego kompletu (tj.
czterech sztuk) Opon Promowanych będą uprawnieni do otrzymania jednego z następujących
kompletów klocków lego:
a) LEGO® 75895 Speed Champions - 1974 Porsche 911 Turbo 3.0,
b) LEGO® 75890 Speed Champions - Ferrari F40 Competizione,
c) LEGO® 75891 Speed Champions - Chevrolet Camaro ZL1,
(dalej „Nagroda podstawowa”).
2. Nagrodami w Konkursie jest łącznie 5 zestawów LEGO® 42083 Technic – Lamborghini Sian FKP 37 o
wartości 1 489,95 zł brutto każdy („Nagroda Główna”). Nagroda Główna przyznana zostanie za
najbardziej kreatywną i oryginalną odpowiedź udzieloną na Pytanie konkursowe zgodnie z ust. 10
poniżej.
3. Za zakup pojedynczego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promowanych przyznana zostanie tylko
jedna Nagroda podstawowa. W przypadku nabycia przez danego Uczestnika więcej niż jednego
kompletu Opon Promowanych Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych Nagród
podstawowych za zakup każdego pojedynczego kompletu Opon Promowanych.
4. Każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy Nagrody podstawowe i jedną Nagrodę Główną w
całym Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej.
5. Nagrody podstawowe przekazywane będą przez Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od dnia
zarejestrowania przez Uczestnika Dowodu zakupu oraz po dokonaniu pozytywnej weryfikacji
Dowodu zakupu przez Organizatora. Weryfikacja Dowodów zakupu dokonywana będzie przez
Organizatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego przekazania przez Uczestnika.
6. Nagrody podstawowe będą przyznawane według kolejności zgłoszeń. Jako moment zgłoszenia
uznany będzie moment, w którym zostanie zakończona przez Uczestnika rejestracja zakupu Opon
Promowanych na Stronie Internetowej.
7. Organizator będzie weryfikować Dowody zakupu Opon Promocyjnych, w ten sposób że Uczestnik
będzie zobowiązany w ciągu 72 godzin od momentu wysłania do niego wiadomości na email wskazany
przy rejestracji informacji o wygranej przedstawić zdjęcie lub skan Dowodu zakupu. W przypadku
niedotrzymania wskazanego w zdaniu poprzednim terminu nagroda zostanie przekazana na rzecz
kolejnego Uczestnika, wyłonionego zgodnie z ust. 6.
8. Łączna liczba Nagród podstawowych oferowanych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona i
wynosi 2500 sztuk, tj.:
- 850 sztuk zestawów LEGO®1974 Porsche 911 Turbo 3.0 ,
- 850 sztuk zestawów LEGO®Chevrolet Camaro ZL1,
- 800 sztuk zestawów LEGO®Ferrari F40 Competizione.
Uczestnik ma prawo wskazać konkretny rodzaj Nagrody podstawowej, do czasu ich wyczerpania.
Prawo wyboru przysługuje według kolejności zgłoszeń Uczestników.
9. W stosunku do Uczestników będących konsumentami – otrzymane Nagrody podstawowe i Nagrody

Główne są objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. W stosunku do Uczestników będących przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody
podstawowe i Nagrody Główne mogą stanowić przychód z działalności tych Uczestników i w związku z
tym ewentualna odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.
10. W terminie 14 dni od zakończenia Akcji promocyjnej zostaną wybrani zwycięzcy Nagród Głównych.
Wybór zwycięzców Nagród Głównych dokonany zostanie przez Komisję Konkursową. Nagrody Główne
będą przyznawane za najbardziej oryginalne i kreatywne odpowiedzi udzielone na następujące pytanie
konkursowe: „Jakie moto wyzwania masz w planach z oponami Goodyear?” (dalej „Pytanie
konkursowe”).
11. Wyniki Konkursu, w szczególności imiona zwycięzców i treść nagrodzonych odpowiedzi zostaną
ogłoszone przez Organizatora na profilu Facebook https://www.facebook.com/goodyear.polska oraz
na Stronie Internetowej. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Akcji promocyjnej.
12. Nagrody zostaną wysłane niezwłocznie na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu
złożonym za pośrednictwem Strony Internetowej nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
poprawnej weryfikacji Dowodu zakupu przez Organizatora.
13. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Sponsora, bez
dodatkowego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania
stworzoną przez niego oraz nagrodzoną odpowiedzią na Pytanie konkursowe bez żadnych ograniczeń
czasowych ani terytorialnych. Zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy
prawo autorskie i prawa pokrewne, tj.:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na publikację przesłanych przez niego odpowiedzi
na Pytanie konkursowe, również w formie skrótów i cytatów.
14. Nagrody podstawowe ani Nagrody Główne nie podlegają wymianie na pieniądze ani nagrody innego
rodzaju.
15. Akcja promocyjna ani Konkurs nie naruszają praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w
szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji czy prawa odstąpienia od umowy.

§ 5. Reklamacje
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej oraz Konkursu.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem
poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od
otrzymania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej lub
Konkursu. Reklamacje wnoszone listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesłać na
następujący adres Organizatora: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, a reklamacje zgłaszane
pocztą elektroniczną należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora
kontakt@goodyearpromocja.pl.
3. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje

4. Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia ust. 2 , pozostała korespondencja między
Uczestnikami i Organizatorem będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej
na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@goodyearpromocja.pl

§ 6. Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się z co
najmniej 3 członków powołanych przez Organizatora (zwana „Komisją Konkursową”).
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej i
Konkursie,
b. wyłonienie nagrodzonych Uczestników,
c. ocena zgłoszonych odpowiedzi na Zadanie konkursowe pod względem ich oryginalności i
kreatywności oraz wybór Uczestników którym przyznane zostaną Nagrody Główne;
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół.

§ 7. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych w ramach Akcji promocyjnej oraz
Konkursu jest Sponsor.
2. Sponsor powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi.
3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Sponsora Uczestnik może
skontaktować się ze Sponsorem poprzez adres e-mail: inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia
uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości udziału w Akcji promocyjnej i Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Sponsora w celach: przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej i Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu rozpatrzenia
reklamacji/ustalenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania danych w ww. celach
jest prawnie uzasadniony interes Sponsora.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Sponsora będą: Organizator oraz
podmioty świadczące na rzecz Sponsora usługi niezbędne do realizacji Akcji promocyjnej i Konkursu
oraz wydania nagród (firmy kurierskie).
7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sponsora przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji promocyjnej i Konkursu oraz wydania nagród, jak również
rozpatrzenia reklamacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, jeśli będzie to niezbędne do
ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Dane pozyskane za pomocą Strony Internetowej będą
przechowywane przez okres wskazany w opublikowanej na Stronie Internetowej Polityce
prywatności w Internecie.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
9. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w ust. 3 powyżej. Uczestnikowi
przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W
Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych poprzez Stronę Internetową uregulowane zostało
w opublikowanej na Stronie Internetowej Polityce prywatności w Internecie.

§ 8. Treści niedozwolone
1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie, w ramach udziału w Konkursie, treści
mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praw osobistych
lub majątkowych osób trzecich lub dobrych obyczajów.
2. Organizator informuje, że w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania wiarygodnego
powiadomienia o niezgodności treści przesłanych przez Uczestników z postanowieniami ust. 1
powyżej, niezwłocznie je usunie lub uniemożliwi do nich dostęp. Informacje o takich naruszeniach
powinny być przesyłane na adres e-mail: kontakt@goodyearpromocja.pl
3. Organizator informuje, że w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych
danych kontaktowych lub adresowych, nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem i wydanie nagrody
może być niemożliwe mimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.
4. Akcja promocyjna ani Konkurs nie są sponsorowane, popierane ani współorganizowane przez
podmiot prowadzący serwis Facebook.com, a jego jedyny udział ogranicza się do udostępnienia
platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie
ponosi odpowiedzialności za realizację Akcji promocyjnej ani Konkursu.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Akcji promocyjnej i Konkursu, tj. Sponsora,
Organizatora oraz Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w
Akcji promocyjnej i Konkursie, procedury wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród oraz prawa
i obowiązki wszystkich stron Akcji promocyjnej i Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.

