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Regulamin konkursu  

„Kup zestaw opon zimowych i zdobądź szansę  

na wygranie samochodu!” 

(dalej: „Regulamin”) 

1. NAZWA KONKURSU  

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Kup zestaw opon zimowych i zdobądź 

szansę na wygranie samochodu!” (dalej: „Konkurs”). 

2. Niniejszy Konkurs podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz art. 919-

921 kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 

r., poz. 847 z późn. zm.) i nie jest objęty przepisami tej ustawy. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Konkursu 

zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Uczestnik powinien 

zapoznać się z Regulaminem Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu. 

Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem 

i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w 

Regulaminie. 

2. NAZWA PODMIOTU ORGANIZUJĄCEGO KONKURS 

Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Nokian Tyres s.r.o., z siedzibą w Pradze 4, V 

Parku 2336/22, kod 148 00, Republika Czeska, numer identyfikacji 457 94 375, wpisaną 

do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze, numer akt C 

11311 (dalej: „Organizator”). 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU  

Konkurs trwa od 20 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Zakup produktów 

objętych Konkursem możliwy jest w okresie od 20 września 2020 roku do 30 listopada 

2020 roku. Zgłoszenie do Konkursu możliwe jest od 20 września 2020 roku do 30 

listopada 2020 roku do godziny 23:59:59. 

4. ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU 

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat 
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najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia, nabywających Produkty Promocyjne 

jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1145 ze zm.), mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(dalej „Uczestnicy”).  

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: (i) pracownicy Organizatora oraz wszelkich 

podmiotów z grupy Nokian Tyres w Polsce; (ii) pracownicy lub osoby 

współpracujące na podstawie umów biznesowych (B2B) z kontrahentami 

Organizatora i/lub jakimkolwiek podmiotem należącym do grupy Nokian Tyres w 

Polsce; (iii) członkowie najbliższej rodziny osób wskazanych w pkt (i) i (ii). Pod 

pojęciem „członków najbliższej rodziny” rozumie się: małżonków, wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne wykonanie następujących 

czynności: 

a) zakup co najmniej jednego zestawu opon zimowych do samochody 

osobowego, SUV lub VAN (dalej jako: „Produkt Promocyjny”) 

wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Organizatora oraz dostępnych w punktach sprzedaży na całym obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących sprzedaż stacjonarnie lub przez 

sieć Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Punkt 

Sprzedaży”) w okresie od  20 września 2020 roku do 30 listopada 2020 

roku (dalej: „Zakup Promocyjny”); oraz 

b) zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci 

paragonu fiskalnego (lub faktury), świadczącego o dokonaniu zakupu 

Produktu Promocyjnego w okresie, o którym mowa w pkt a) powyżej; a 

następnie 

c) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Konkursu w okresie od dnia 20 

września 2020 roku od godziny 12:00 do dnia 30 listopada 2020 roku do 

godziny 23:59:59 (dalej: „Zgłoszenie do Konkursu”), poprzez 

zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej 

www.nokiantyres.pl/konkurs-zima2020 (dalej: „Strona Konkursu”) za 

pomocą elektronicznego formularza (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”); 

oraz podanie następujących danych: 

i. imię i nazwisko Uczestnika; 
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ii. adres e-mail i numer telefonu Uczestnika; 

iii. informacja o rodzaju opon zakupionych przez Uczestnika; 

iv. zdjęcie albo skan paragonu fiskalnego albo faktury potwierdzającej 

dokonanie Zakupu Promocyjnego w następującym formacie [pdf, jpg]; 

d) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, przy czym akceptacja 

Regulaminu jest równoznaczna z podpisaniem umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną; 

e) dostarczenie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych; 

f) wykonanie Zadania Konkursowego, zgodnie z definicją poniżej. 

5. O momencie przesłania Zgłoszenia do Konkursu decyduje data zarejestrowania 

Zgłoszenia do Konkursu przez system (data serwera) obsługujący Stronę 

Konkursu.  

6. Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia danego dowodu dokonania 

Zakupu Promocyjnego tylko raz w całym okresie przyjmowania zgłoszeń, co nie 

wyklucza wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń do Konkursu przez danego 

Uczestnika na podstawie różnych dowodów zakupu. Jeżeli na jednym dowodzie 

dokonania Zakupu Promocyjnego zawartych jest kilka Zakupów Promocyjnych, 

Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia tego dowodu dokonania Zakupu 

Promocyjnego tylko raz, a pod uwagę brany jest wyłącznie pierwszy Zakup 

Promocyjny wskazany na danym paragonie. 

7. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu 

fiskalnego (lub faktury) potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a) paragon fiskalny (lub faktura) jest prawdziwy, tzn. został wystawiony przez 

Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub 

sfałszowany; 

b) paragon fiskalny (lub faktura) nie jest uszkodzony, tzn. nie budzi wątpliwości 

co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności 

paragon (lub faktura) nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, 

niewyraźny, ani nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów (faktur); 

c) na liście zakupów na paragonie (fakturze) jest informacja pozwalająca 

potwierdzić, iż paragon fiskalny (faktura) dokumentuje zakup Produktu 

Promocyjnego. 
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8. W przypadku, gdy w Konkursie jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte 

na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego samego dowodu 

dokonania Zakupu Promocyjnego, zawierającego te same dane w postaci: 

numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, daty dokonania Zakupu 

Promocyjnego oraz numeru NIP Punktu Sprzedaży), Organizator uwzględnia w 

Konkursie wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie do Konkursu, zaś pozostałe 

takie Zgłoszenia nie biorą udziału w Konkursie. 

9. Zgłoszenia udziału w Konkursie są weryfikowane przez Organizatora. Organizator 

zastrzega prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy naruszyli 

postanowienia Regulaminu. W szczególności, Organizator może wykluczyć 

wszelkie prace o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub naruszającym 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wykonane w ramach Zadania 

Konkursowego.  

6. ZADANIE KONKURSOWE I OGŁOSZENIE LAUREATA KONKURSU 

1. Zadanie Konkursowe obejmuje odpowiedź na pytanie: Jak wyobrażasz sobie 

najlepszą zimową podróż z oponami Nokian Tyres? 

2. Wykonanie Zadania Konkursowego przez każdego Uczestnika zostanie ocenione 

przez komisję wyłonioną spośród przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”). 

Członkowie Komisji wybiorą laureatów Konkursu (dalej „Laureat” lub „Laureat 

Konkursu”), biorąc pod uwagę następujące kryteria przy ocenie Zadań 

Konkursowych wykonanych przez Uczestników: (i) kreatywność, (ii) oryginalność, 

(iii) pomysłowość. 

3. Komisja wyłoni Laureatów Konkursu nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 roku. 

4. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wyniku Konkursu pocztą 

elektroniczną. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również opublikowana 

na stronie internetowej Organizatora www.nokiantyres.pl/konkurs-zima2020, nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

5. Laureaci Konkursu mogą udzielić dobrowolnej zgody na opublikowanie imienia i 

nazwiska Laureata na stronie internetowej Organizatora 

www.nokiantyres.pl/konkurs-zima2020. W przypadku, gdy dany Laureat 

Konkursu odmówi udzielenia takiej zgody, informacja o Laureacie zostanie 

opublikowana w sposób anonimowy. 

6. Wszelkie skargi będą rozpatrywane w terminie 3 miesięcy. 
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7. NAGRODA W KONKURSIE 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

a. jeden samochód osobowy marki Toyota, model C-HR, o wartości 121 432 zł 

(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) 

brutto (dalej „Samochód”), wraz z dodatkową kwotą pieniężną (dalej: 

„Główna Nagroda Pieniężna”). Łączna wartość nagrody to 134 924,44 zł 

(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery 

złote, 44/100) brutto (Samochód i Główna Nagroda Pieniężna będą dalej 

zwane łącznie „Nagrodą Główną”). 

b. 15 (piętnaście) voucherów za lekcję bezpiecznej jazdy na torze w Modlinie o 

wartości 984 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote) brutto 

każdy (dalej: „Voucher”). Dodatkowo, każdy laureat Vouchera otrzyma 

również nagrodę pieniężną w wysokości 109,30 zł (słownie: sto dziewięć 

złotych i 30/100) brutto (dalej: „Druga Nagroda Pieniężna”). Voucher i 

Druga Nagroda Pieniężna będą dalej zwane łącznie „Drugą Nagrodą”  

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody Głównej 

lub Drugiej Nagrody na osobę trzecią. 

8. MIEJSCE I SPOSÓB WRĘCZENIA I WYDANIA NAGRODY 

1. Nagroda Główna zostanie wydana Laureatowi do końca lutego 2021 roku, na 

terytorium Polski, w terminie wskazanym przez Organizatora.  

2. Druga Nagroda zostanie wydana Laureatowi najpóźniej do końca lutego 2021 

roku, w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).  

3. W przypadku niewydania Nagrody Głównej lub Drugiej Nagrody zgodnie z powyżej 

wskazaną procedurą z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, nagroda 

pozostaje własnością Organizatora. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Materiały promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www.nokiantyres.pl/konkurs-zima2020. 

3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie, 

dzwoniąc na infolinię Konkursu, tel. +48 222 639 639. 

4. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
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przepisy prawa polskiego. 

10. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu 

do treści zawartych na Stronie Konkursu oraz przesyłania Zgłoszeń do Konkursu 

zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym 

punkcie 10.1 świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Konkursu. Uczestnik 

może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania 

Zgłoszeń do Konkursu z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji 

usługi opisanej w punkcie 10.1 powyżej, w sposób wskazany w Regulaminie. 

Komisja rozstrzyga reklamacje w sposób i w terminie wskazanym w pkt 6.6 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi 

opisanej w punkcie 10.1 powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik 

może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane w punkcie 10.1 powyżej w 

każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem Zgłoszenia). Korzystanie z 

usługi elektronicznego dostępu do Strony Konkursu oraz przesyłania Zgłoszeń do 

Konkursu wymaga dostępu do sieci Internet oraz urządzenia z dowolną 

przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego 

korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. 

11. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem 

jest Organizator, tj. Nokian Tyres s.r.o., z siedzibą w Pradze 4, V Parku 2336/22, 

kod 148 00, Republika Czeska, numer identyfikacji 457 94 375, wpisaną do 

Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze, numer akt 

C 11311 . 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i 

odpowiednimi przepisami krajowymi. 

3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: 

c. imię i nazwisko; 
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d. adres e-mail; 

e. numer telefonu; 

f. adres zamieszkania. 

4. Uczestnik nie powinien przekazywać Organizatorowi danych osobowych osób 

trzecich lub danych nieprawidłowych. 

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora: (i) w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu, w tym celem wyłonienia Laureata Konkursu, 

przyznania Nagrody i wydania jej Laureatowi Konkursu oraz ogłoszenia 

wyników Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO); (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (iii) w celu wydania imiennego 

zaświadczenia o uzyskanej Nagrodzie i wygranej w Konkursie, prowadzenia 

ewidencji wydanej Nagrody, na potrzeby kontroli celno- skarbowej oraz 

rozpatrzenia reklamacji, na podstawie konieczności wypełnienia prawnie 

ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

6. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich 

przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora 

(który jest administratorem danych). Organizator (który jest administratorem 

danych) przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie 

w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego 

ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, 

praw i wolności Uczestnika, bądź dane osobowe będą niezbędne 

Organizatorowi (który jest administratorem danych) do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez Organizatora 

podmiotom i organom, którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, jak również zostaną powierzone podmiotom świadczącym 

usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia odpowiedzi na wniesione 

reklamacje. Do danych osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp 

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora, w tym 

agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne. 

8. Czas, przez jaki Organizator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od 
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tego, w jakim celu je przetwarza: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, której udzielił Uczestnik – do czasu realizacji celu zgody 

lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej; (ii) w zakresie 

ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Organizatora lub obrony przed 

zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń; 

(iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze 

– przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji 

i wypełnianie względem Uczestnika obowiązków z nich wynikających. Po 

upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika dane osobowe 

są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

9. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do tych 

danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania 

(poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania jest 

uzasadniony interes, prawo do żądania przeniesienia danych, jeśli podstawą 

przetwarzania jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy 

Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w 

dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

10. W sprawie wniosków dotyczących realizacji praw przysługujących z RODO 

osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z Organizatorem (zarówno 

w formie pisemnej jak i elektronicznej na adres inspektora ochrony danych). 

11. Podanie danych osobowych, w szczególności wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do 

wzięcia udziału w Konkursie, przyznania, wręczenia i wydania Nagrody lub 

uzyskania przez Laureata Konkursu zaświadczenia o uzyskanej Nagrodzie lub 

rozpatrzenia reklamacji Uczestnika.  

12. Dane osobowe Uczestników mogą zostać w związku z przetwarzaniem ich w 

celach wskazanych powyżej udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Uczestników 

mogą być: 

a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora; 
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b. usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich 

upoważnieni pracownicy i współpracownicy – w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania tych usług; 

c. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

14. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników nie są podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. Uczestnik nie podlega profilowaniu.  
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