
REGULAMIN PROMOCJI "SPECIAL DAYS 2021 – POZOSTAW 
STRES, RUSZAJ NA PRZYGODĘ Z POINT S" 

 

ARTYKUŁ 1 - WSTĘP  
 
Firma POINT S DEVELOPMENT SAS o kapitale w wysokości 418 000 euro, zarejestrowana 
w Rejestrze Handlowym Spółek w Lyonie: 491 028 627 00025, z siedzibą przy 9 rue Curie 
69006 LYON, (zwana dalej "Firmą Organizującą"), postanowiła zorganizować akcję 
promocyjną z obowiązkiem zakupu opon (zwaną dalej «Special Days » lub "Promocją") w 
wybranych europejskich krajach członkowskich w celu nagrodzenia klientów biorących udział 
w kampanii, zgodnie z poniższymi warunkami. 
 
ARTYKUŁ 2 - CEL 
 
Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad mających zastosowanie dla akcji  
"Special Days". Nie przestrzeganie warunków uczestnictwa określonych w niniejszym 
regulaminie spowoduje unieważnienie uczestnictwa. 
 
Uczestnictwo w Promocji wiąże się z pełną, całkowitą i bezwarunkową akceptacją warunków 
niniejszego regulaminu. 
 
ARTYKUŁ 3 - CZAS TRWANIA, ZASIĘG I KOMUNIKACJA 
 
"Special Days " odbędą się w okresie od 1 listopada 2021 do 30 listopada 2021 włącznie w 
następujących 5 krajach: Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria i Szwecja. Z kolei w Szwecji 
Promocja będzie miała miejsce od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. 
włącznie. 

Promocja jest komunikowana we wszystkich oznakowanych punktach sprzedaży Point S za 
pomocą zestawu materiałów promocyjnych składającego się z: 1 mini totemu, 1 plakatu A4, 
regulaminu i 100 kart zdrapek, z których 18 to zdrapki zwycięskie; zdrapki służą 
jednocześnie jako kupony promocyjne.  
 
Wszystkie zezwolenia wymagane na mocy lokalnych przepisów krajowych zostały uzyskane 
przez Firmę Organizującą. 
 
ARTYKUŁ 4 - WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJI 
 
4.1. Warunki rejestracji 

Aby móc uczestniczyć w Promocji, wszyscy uczestnicy muszą spełniać następujące warunki:  

- Być pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą w jednym z krajów organizujących 
Promocję. Promocja jest ograniczona do tylko jednego uczestnika na dane 
gospodarstwo domowe (to samo nazwisko, adres pocztowy i/lub adres e-mail) w 
okresie jej trwania. 

- Klient nie może być związany w żaden sposób z punktem sprzedaży. Wyklucza to 
udział pracowników i kierowników punktów sprzedaży, członków sieci Point S, 
członków firm zaangażowanych w przygotowanie Promocji, drukowanie materiałów 
promocyjnych i organizację akcji promocyjnej oraz rodzin wszystkich wymienionych 
osób. 

 



 
4.2. Warunki uczestnictwa 
 
Aby wziąć udział w Promocji, klient musi spełniać wszystkie niżej określone warunki. 

 
a. Zakupić opony marki Point S lub Bridgestone 

 
Promocja jest dostępna dla każdego klienta, który wcześniej kupił dwie (2) opony marki Point 
S lub dwie (2) opony marki Bridgestone w uczestniczącym i oznaczonym punkcie sprzedaży 
sieci Point S, w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r., pamiętając 
jednocześnie, że w jednym z krajów wymienionych w art. 3, Promocja odbywa się od 1 
października 2021 r. do 31 października 2021 r. W drodze wyjątku obowiązek zakupu nie 
dotyczy Szwecji ze względu na ograniczenia prawne obowiązujące w tym kraju.  
 
Każdy klient chcący wziąć udział w promocji jest informowany, że odbiór wygranej jest 
uzależniony od okazania dowodu ww. zakupu. Ustalono, że jedynym akceptowanym 
dokumentem jest dokument zakupu potwierdzający zakup wskazanego w promocji towaru. 
W związku z tym każdy klient, który chce wziąć udział w Promocji, musi zachować ww. 
dokument zakupu. 

 
b. Formularz rejestracyjny na odwrocie zdrapki 

 
Każdy klient, który chce wziąć udział w Promocji, musi wypełnić dane wskazane na zdrapce, 
która służy jednocześnie za formularz rejestracyjny i jest dostępny w punkcie sprzedaży.  
 
Zgłoszenie jest ważne jeśli poprawnie wypełniono wszystkie pola na zdrapce, podając:  

- Imię 
- Nazwisko 
- Ulicę / Kod pocztowy / Miejscowość 
- Kraj 
- Telefon komórkowy 
- Adres e-mail 
- Data zakupu  
- Nazwa i miasto punktu sprzedaży POINT S, w którym opony zostały zakupione 
- Marka 2 zakupionych opon wskazana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola: 

Point S lub Bridgestone  
 

Każda zdrapka, która nie będzie zawierać wszystkich wymaganych danych uczestnika, 
zostanie odrzucona i nie będzie możliwości zakwalifikowania jej udziału w Promocji. 
 
Zdrapkę po jej wypełnieniu należy wrzucić do skrzynki/urny dostępnej w punkcie sprzedaży.  
 

c. Potwierdzenie rejestracji 

Po zapoznaniu się z niniejszymi warunkami uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w ramach organizowanej Promocji. Wyrażenie zgody odbywa się 
poprzez zaznaczenie pola wyboru na odwrocie zdrapki, która pełni rolę formularza 
rejestracyjnego:   

o Potwierdzam, że akceptuję wszystkie warunki regulaminu Promocji  "Special 
Days"  i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na 
potrzebę realizacji tego celu. 

 



Uczestnicy mogą również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych 
i/lub promocyjnych poprzez zaznaczenie poniższego pola, znajdującego się na odwrocie 
zdrapki, która służy jako formularz rejestracyjny: 

 
o Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Firmy Organizującej w celach 

reklamowych i/lub promocyjnych.  
 
Jeżeli uczestnik nie zaznaczył pierwszego pola, jego udział zostanie uznany za nieważny, a 
zatem jego formularz zgłoszeniowy nie będzie brany pod uwagę. Przypominamy, że 
uczestnik nie musi zaznaczać drugiego pola. 

W przypadku wykrycia oszustwa w jakiejkolwiek formie, a w szczególności, jeśli ta sama 
osoba dokonała wielokrotnych zgłoszeń w trakcie trwania Promocji, Firma Organizująca 
zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania uczestnictwa osób dopuszczających się 
oszustwa.  

Akcja promocyjna "Special Days " Bridgestone/Point S jest zarezerwowana wyłącznie dla 
klientów sieci Point S zamieszkałych w jednym z następujących krajów: Węgry, Polska, 
Rumunia, Bułgaria i Szwecja. 

 
ARTYKUŁ 5 – NAGRODY I PROCES ICH PRZEKAZANIA  
 
W ramach "Special Days " proponowane są następujące nagrody: 

- 2 rowery elektryczne marki S-Bike F50e na każdy kraj uczestniczący w Promocji. 
Orientacyjna wartość roweru elektrycznego wynosi 985 euro. 

  

- 18 zwycięskich zdrapek dostępnych w każdym punkcie sprzedaży obejmujących 
następujące nagrody: plecak lub bidon lub uchwyt na smartfona do roweru, 
przyznawane w zależności od zwycięskiej kombinacji, widniejącej na zdrapce. 
Orientacyjna wartość poszczególnych nagród wynosi od 6 euro do 25 euro. 

 

Zgodnie z ustawodawstwem niektórych krajów biorących udział w promocji, przyznanie 
nagrody może skutkować obowiązkiem uiszczenia podatku przez zwycięzcę. Firma 
Organizująca nie jest zobowiązana do uiszczenia podatków, które zgodnie z przepisami 
lokalnymi poszczególnych krajów obowiązują zwycięzcę.  

W przypadku przyznania zwycięskiej zdrapki z określoną kombinacją wskazującą wygraną, 
wygrana wynikająca ze zdrapki zostanie przekazana zwycięzcy na miejscu w punkcie 
sprzedaży POINT S.  

W celu wyłonienia zwycięzców 2 rowerów, 20 grudnia 2021 r. odbędzie się losowanie, które 
przeprowadzi komornik sądowy wyznaczony przez Firmę Organizującą. Losowanie odbędzie 
się w siedzibie Firmy Organizującej i będzie miało na celu wyłonienie 8 zwycięzców w 
następujących 4 krajach: Polska, Rumunia , Bułgaria i Szwecja. Losowanie na Węgrzech 
odbywa się na miejscu i zostanie przeprowadzone przez węgierskiego komornika sądowego 
wyznaczonego przez Firmę Organizującą. 



O rezultatach losowania, zwycięzcy rowerów elektrycznych zostaną poinformowani 
drogą e-mailową. W celu odebrania nagrody, zwycięzcy są zobowiązani postępować 
zgodnie z procedurą wskazaną w otrzymanej wiadomości e-mail. Najpóźniej do 31 
grudnia 2021 r. zwycięzcy są zobowiązani przedłożyć dowód zakupu wymagany do 
otrzymania nagrody potwierdzającą zakup 2 opon Point S lub Bridgestone w sieci 
Point S, wystawioną w okresie trwania Promocji, wskazanym w art. 4.2a. Procedura ta, 
dotyczy wszystkich krajów z wyjątkiem Szwecji. Nazwisko beneficjenta, któremu 
zostanie przekazana nagroda musi być identyczne z nazwiskiem podanym  na 
odwrocie zdrapki pełniącej funkcję formularza rejestracyjnego. 

Wygrane nagrody muszą zostać zaakceptowane i nie podlegają zwrotowi, wymianie ani 
wypłacie ich równowartości w gotówce. 

Firma Organizująca zastrzega sobie prawo do zastąpienia danego zestawu(ów) innym(i) o 
podobnej wartości, jeżeli jest to konieczne z przyczyn od niej niezależnych. 

W przypadku, gdy zwycięzca nie jest w stanie odebrać swojej nagrody, w szczególności w 
przypadku braku przesłania dowodu zakupu do Firmy Organizującej, zwycięzca nie może 
przekazać jej osobie trzeciej, a nagroda automatycznie pozostanie własnością Firmy 
Organizującej, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. 

 

ARTYKUŁ 6 - KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA AKCJI SPECIAL DAYS 
 
Na zakończenie akcji "Special Days " zostanie wydana publikacja, która będzie zawierać 
zdjęcia punktu sprzedaży i zwycięzcy(ów) oraz podane zostaną nazwiska, imiona i kraje 
pochodzenia poszczególnych zwycięzców, bez możliwości przyznania im jakiegokolwiek 
wynagrodzenia, prawa lub korzyści dodatkowych z publikacji poza przyznaniem nagrody 
wyznaczonej w Promocji. 

Niniejsze upoważnienie do komunikacji zostanie udzielone przez każdego uczestnika 
poprzez wypełnienie pól figurujących na odwrocie zdrapek, pełniących funkcję formularza 
rejestracyjnego "Special Days ", a dokładniej przez zaznaczenie pola dotyczącego warunków 
regulaminu, którego streszczenie widnieje na zdrapkach i plakatach, a w pełnej wersji w 
udostępnionym w każdym punkcie sprzedaży regulaminie Promocji.  

 
ARTYKUŁ 7 - DANE OSOBOWE  
 
Zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. ("RODO") uczestnicy są informowani, że Firma Organizująca, jako 
administrator danych osobowych dokonuje automatycznego przetwarzania dotyczących 
przekazanych danych osobowych. 

Uczestnicy wyrażają świadomą i dobrowolną zgodę na gromadzenie przez Firmę 
Organizującą ich danych osobowych, w związku z uczestnictwem w Promocji. Administrator 
danych osobowych może zlecić podwykonawcy przetwarzanie danych osobowych 
uczestników, podanych na odwrocie zdrapek, służących za formularz rejestracyjny, w 
szczególności w celu zarządzania nagrodami w ramach prowadzonej Promocji. 
Podwykonawcą jest agencja komunikacji i marketingu operacyjnego, specjalizująca się w 
animacji sieci, promocji sprzedaży, technologii cyfrowej. Ustalono, że ten podwykonawca 
podpisał umowę o świadczeniu usług z administratorem danych, która ściśle określa zakres 



przetwarzania zgromadzonych danych osobowych uczestników w ramach prowadzonej akcji 
promocyjnej.   

Celem przetwarzania danych jest organizacja akcji promocyjnej "Special Days ". Dodatkowo, 
pod warunkiem zgody uczestnika, przetwarzanie będzie miało również na celu przesyłanie 
informacji i ofert na temat dostarczanych produktów i usług przez sieć POINT S w ramach 
kolejnych kampanii marketingowo-komunikacyjnych.  

Zebrane dane osobowe są przeznaczone wyłącznie dla spółki POINT S DEVELOPMENT, 
dla Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu opon, dla firmy zarządzającej 
losowaniem i nie mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie.  

Dane osobowe uczestników będą przechowywane w Europie przez maksymalnie 36 
miesięcy od daty ich zgromadzenia, bez naruszenia praw każdego uczestnika w odniesieniu 
do wszelkich wytycznych dotyczących losu jego danych osobowych po jego śmierci, które 
mogły zostać przez niego określone.  

Zgodnie z RODO, każdy uczestnik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i 
udostępniania wszelkich informacji go dotyczących, jak również prawo do sprzeciwu lub 
żądania ograniczenia przetwarzania, na warunkach i w granicach przewidzianych przez 
przepisy. Z praw tych można korzystać, kontaktując się z Firmą Organizującą pod adresem: 
9 rue Curie 69006 LYON, lub drogą elektroniczną na adres dpo@points-development.com.  

Jeżeli prawo do sprzeciwu zostanie wykorzystane przed zakończeniem Promocji, wówczas 
uczestnik zrzeka się swojego uczestnictwa. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do 
kompetentnego organu kontroli. 

Zgodnie z art.40 francuskiej ustawy „Informatyka i Swobody” z dnia 6 stycznia 1978 r. z 
późniejszymi zmianami, uczestnik może przekazać Organizatorowi specjalne instrukcje 
dotyczące losów jego danych osobowych po jego śmierci. 

Po zapoznaniu się z niniejszymi warunkami uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w ramach Promocji. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez 
zaznaczenie pola wyboru na odwrocie zdrapki, która pełni rolę formularza rejestracyjnego:  

o Potwierdzam, że akceptuję wszystkie warunki Regulaminu Promocji  "Special 
Days"  i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na 
potrzebę realizacji tego celu. 

 
Uczestnicy mogą również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych 
i/lub promocyjnych poprzez zaznaczenie poniższego pola, znajdującego się na  i  odwrocie 
zdrapki, która służy jako formularz rejestracyjny: 

 
o Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Firmy Organizującej w celach 

reklamowych i/lub promocyjnych 
 
 
 
ARTYKUŁ 8 - INNE POSTANOWIENIA 
 

8.1 – Zakres odpowiedzialności 

Uczestnictwo w Promocji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika. 



Firma POINT S DEVELOPMENT nie może być w żaden sposób  powołana do 
odpowiedzialności, jeśli w przypadku siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od niej (w 
szczególności w przypadku problemów technicznych lub informatycznych...), które zakłócają 
organizację i zarządzanie akcją "Special Days "”, jest zmuszona skrócić, przedłużyć, 
przełożyć na inny termin, zmodyfikować lub anulować akcję promocyjną sprzedaży opon. 
Wszelkie ewentualne modyfikacje zostaną uwzględnione w aneksie do umowy, który 
zostanie złożony w kancelarii komorniczej Mecenasa Stéphane BERNIGAUD, SELARL A3 
JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON.  

Firma Organizująca może anulować lub zawiesić całość lub część Promocji, jeżeli okaże się, 
że doszło do oszustwa w jakiejkolwiek formie. W tym przypadku zastrzega sobie prawo do 
nie przekazania nagród osobom złapanym na oszustwie. 

We wszystkich przypadkach, gdy właściwe funkcjonowanie administracyjne i/lub techniczne 
Promocji zostanie zakłócone przez wirus, problem informatyczny, nieautoryzowaną 
ingerencję człowieka lub jakąkolwiek inną przyczynę lub wydarzenie niezależne od Firmy 
Organizującej, ta ostatnia zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji. 

Firma Organizująca nie ponosi odpowiedzialności za koszty logowania się do strony 
internetowej ani za opłaty pocztowe ponoszone przez uczestnika a każde żądanie refundacji 
zostanie odrzucone. 

8.2 - Obowiązujące prawo  

"Special Days" oraz niniejszy regulamin podlegają prawu francuskiemu. 

Wszelkie spory związane z ważnością, interpretacją i wykonaniem niniejszego regulaminu 
podlegają wyłącznie jurysdykcji Sądu Handlowego w Lyonie. 

 

ARTYKUŁ 9 - REGULAMIN 

Niniejszy regulamin został złożony w kancelarii Mecenasa Stéphane BERNIGAUD, SELARL 
A3 JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON. 

Regulamin udostępniany jest bezpłatnie w punktach sprzedaży uczestniczących w Promocji 
do czasu odbycia losowania oraz pod następującym adresem, w wersji angielskiej i 
szwedzkiej: http://www.fdb-huissiers.fr/jeux-etconcours-redaction-d-un-reglement.php. 

http://www.fdb-huissiers.fr/jeux-et-concours-redaction-d-un-reglement.php

