
Regulamin Konkursu 

„Nowe hasło dla Sklepu PNEUSTORE”

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu jest  spółka  pod firmą „Pneuhage – Serwis  Opon spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Romana Maya 11,

61-371 Poznań,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego

pod numerem: 0000112103, NIP: 7781354273,  REGON: 639578514,

2. Konkurs  organizowany  jest  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wyłącznie  

za pośrednictwem sklepu internetowego PNEUSTORE na stronie: www.pneustore.pl 

3. Konkurs  nie  zależy  od przypadku ani  nie  polega  na  odgadywaniu  i  nie  jest  loterią

pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową ani zakładem

wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z  19 listopada 2009 roku o grach hazardowych

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 z późn. zm.).  

4. Nagrody w Konkursie finansowane są przez Organizatora.

5. Konkurs  trwa  od  dnia  01  października  2019  roku  od  godz.  10:00  do  dnia  31

października 2019 roku do godz. 23:59. Okres ten nie obejmuje obrad Komisji  oraz

wydawania nagród. 

6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią

niniejszego Regulaminu. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu

oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

  

II. Zasady i przebieg Konkursu. 

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a. osoby  pozostające  w  stosunku  pracy  z  Organizatorem  lub  świadczące  pracę  

u Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, 

b. osoby najbliższe osób, o których mowa w pkt. a. Przez osoby najbliższe rozumie się

małżonka, wstępnych, zstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

c. osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Celem przystąpienia do Konkursu należy spełnić łącznie poniższe warunki: 

a. zalogować się do sklepu PNEUSTORE,

b. zamówić dowolne opony o jednorazowej wartości wynoszącej co najmniej 2.000,00 zł

netto, 
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c. w koszyku na ostatnim etapie zamówienia w polu „Komentarze” (w prawym dolnym

rogu) wpisać proponowane nowe hasło dla sklepu PNEUSTORE,

d. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować niniejszy Regulamin, 

e. wyrazić  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  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),  zwanego  dalej

„Rozporządzeniem  RODO”  w  celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia

Konkursu, wyboru Laureata, poinformowania o wynikach Konkursu oraz przekazania

nagrody.

f. dokonać zapłaty za wybrane opony. 

3. Każde kolejne zamówienie o wartości wynoszącej co najmniej 2.000,00 zł netto daje

Uczestnikowi prawo do zaproponowania kolejnego hasła. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Konkursu w sytuacji,

gdy: 

a. Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, 

b. Organizator  uzna  treści  publikowane  przez  Uczestnika  za  niezgodne  z  tematyką

Konkursu, obraźliwe, niestosowne lub naruszające prawa osób trzecich.

III. Sposób wyłaniania Laureata.

1. Nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu,  wyłonieniem  laureata  i  przekazaniem

nagrody czuwać będzie dwuosobowa Komisja wyłoniona przez Organizatora. 

2. Komisja do dnia 30 listopada 2019 roku wyłoni Laureata.

3. Dokonując  oceny  Komisja  będzie  brała  pod  uwagę  przede  wszystkim  następujące

kryteria:

a. zgodność hasła z działalnością sklepu PNEUSTORE, 

b. oryginalność hasła, 

c. chwytliwy przekaz marketingowy hasła. 

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 06 grudnia 2019

roku poprzez jej wysłanie w formie mailowej do każdego Uczestnika Konkursu, przy

czym w informacji  skierowanej  do  Uczestników,  nie  będących  Laureatem,  zostanie

wskazany Laureat poprzez podanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi oraz
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zaproponowane przez  niego hasło.  Z laureatem Organizator  skontaktuje  się  ponadto

telefonicznie celem ustalenia szczegółów przekazania nagrody.    

IV. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest iPad PRO 10,5''.

2. Laureat nie ma prawa przenoszenia nagrody na osoby trzecie ani wymiany nagrody na

jej równowartość pieniężną. 

3. Nagroda  zostanie  przekazana  w  następujący  sposób:  przesyłka  kurierska  za

potwierdzeniem odbioru  lub przekazana  osobiście  przez  upoważnionego  pracownika

Pneuhage Serwis Opon Sp. o.o.

4. Warunkiem przekazania nagrody i w zamian za jej przekazanie jest przeniesienie przez

Laureata  na  piśmie  na  rzecz  Organizatora  majątkowych  praw  autorskich  do

zaproponowanego hasła na następujących polach eksploatacji:

 w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  hasła  -  wytwarzanie  określoną  techniką

egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  hasło  utrwalono  -

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 w zakresie rozpowszechniania hasła w sposób inny niż określony w pkt 2 - 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.

V. Reklamacje.

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników wyłącznie

na piśmie listem poleconym, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania,

na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni kalendarzowym od

chwili  powstania  podstawy  reklamacji,  nie  później  jednak  niż  

w  terminie  do  dnia  15  grudnia  2019  roku.  Reklamacje  nadesłane  po  tym terminie

pozostawiane  będą  bez  rozpoznania.  O  zachowaniu  terminu  decyduje  data  nadania

pisma przesyłką poleconą. 

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia mu

reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma przesyłką poleconą. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo zażądania od Uczestnika dodatkowych oświadczeń 

w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji oraz wyznaczenia mu terminu na ich

dostarczenie. W takiej sytuacji termin rozpatrzenia reklamacji ulegnie odpowiedniemu

przedłużeniu.

VI. Dane osobowe Uczestników Konkursu. 

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest  spółka  pod  firmą

„Pneuhage  –  Serwis  Opon  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością”  z  siedzibą  w

Poznaniu,  adres:  ul.  Romana  Maya  11,  61-371  Poznań,  wpisana  do  rejestru

przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem:  0000112103,  NIP:

7781354273,  REGON: 639578514.

2. Uczestnik  biorąc  udział  w  Konkursie  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  przez

Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO w celu i

w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  Konkursu,  wyboru  Laureata,

poinformowania  o  wynikach  Konkursu  oraz  przekazania  nagrody.  Zgoda  obejmuje

następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres

email.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to jest na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO w celu, na jaki zgoda została udzielona, to jest

w  celu  przeprowadzenia  Konkursu,  wyboru  Laureata,  poinformowania  o  wynikach

Konkursu oraz przekazania nagrody.

4. Dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  przez  Administratora  podmiotom

upoważnionym  do  uzyskania  informacji  na  podstawie  obowiązujących  przepisów

prawa, a także na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych lub na

podstawie pisemnego upoważnienia podmiotom, którym udostępnienie jest konieczne

ze względu na zrealizowanie celu, dla którego dane osobowe zostały przekazane, to jest

przede wszystkim podmiotom świadczącym na rzecz Administratora następujące usługi:

pocztowe, rachunkowe, kadrowo – płacowe, prawne, bankowe, usługi przechowywania

danych i usługi informatyczne. 

5. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej, 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, na

jaki zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody. 
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7. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych

osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo

do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przez  jej  cofnięciem.  W

przypadku  skorzystania  z  tych  uprawnień  Administrator  jest  zobowiązany  do  ich

uwzględniania, chyba, że sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa.  

8. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu

nadzorczego,  gdy  uzna  on,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jego  dotyczących

narusza przepisy Rozporządzenia RODO 

9. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  uniemożliwia  udział  w

Konkursie i odbiór nagrody. 

10. Podane  dane  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  a  w

szczególności nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 2

Rozporządzenia. 

VII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają

obowiązujące przepisy prawa.
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