
REGULAMIN KONKURSU „SPECIAL DAYS 2022” 
 

ARTYKUŁ 1 – WSTĘP 
 
Spółka Point S Development, SAS (spółka akcyjna uproszczona) o kapitale w wysokości 418 
000 euro, zarejestrowana w rejestrze handlowym spółek RCS miasta Lyon pod numerem 
491 028 627 00025, z siedzibą przy 9 rue Curie 69006 Lyon, Francja (zwaną dalej 
„Organizatorem”), postanowiła zorganizować w kilku krajach europejskich konkurs 
z obowiązkiem zakupu w ramach akcji promocyjnej sprzedaży opon (zwanej dalej „Special 
Days” lub „Promocją”) mającą na celu wynagrodzenie klientów biorących w nim udział na 
poniższych warunkach. 
 
 
ARTYKUŁ 2 – PRZEDMIOT 
 
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnej „Special Days”. 
Nieprzestrzeganie określonych w regulaminie warunków uczestnictwa spowoduje 
unieważnienie uczestnictwa. 
 
Udział w Promocji oznacza pełną, całkowitą i bezwarunkową akceptację niniejszego 
regulaminu. 
 
ARTYKUŁ 3 – CZAS TRWANIA, ZASIĘG OBOWIĄZYWANIA I OGŁOSZENIE AKCJI 
 
Promocja „Special Days” odbędzie się w dniach od 1 listopada do 30 listopada 2022 r. 
włącznie w następujących czterech krajach: Bułgarii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. 

Ogłoszenie Promocji w punktach sprzedaży biorących w nim udział odbywa się za pomocą 
zestawu materiałów reklamowych, zawierających 1 plakat, 1 naklejkę na okno, 1 stojak na 
ulotki na ladę oraz ulotek informujących o Promocji wraz z jej pełnym regulaminem. 
 
Organizator wystąpił o uzyskanie wszystkich zezwoleń wymaganych przepisami prawa 
w poszczególnych krajach, w szczególności w Polsce. 
 
ARTYKUŁ 4 – WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA 
 
4.1. Warunki zgłoszenia 

Aby wziąć udział w Promocji, każdy z uczestników musi spełnić następujące warunki: 

- Być pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą w jednym z krajów, na terytorium 
którego odbywa się Promocja. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą 
wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w czasie jej trwania. Przez członków tego 
samego gospodarstwa domowego rozumie się osoby, które posiadają takie samo 
nazwisko i/lub taki sam adres zamieszkania i/lub adres mailowy. 

- Klient nie może być osobą zatrudnioną w punkcie sprzedaży biorącym udział w 
Promocji. W Promocji nie mogą też wziąć udziału pracownicy i menedżerowie 
punktów sprzedaży, należących do sieci Point S, a także pracownicy firm 
uczestniczących w przygotowywaniu Promocji, drukowaniu materiałów promocyjnych 
oraz organizacji akcji promocyjnej na poszczególnych jej etapach. 

 
 



4.2. Warunki uczestnictwa 
 
Aby wziąć udział w Promocji, klient musi spełnić wszystkie poniższe warunki. 

 
a. Dokonać zakupu opon Point S lub Bridgestone 

 
W Konkursie może wziąć udział każdy klient, który wcześniej dokonał zakupu dwóch opon 
marki Point S lub Bridgestone w jednym z punktów sprzedaży Point S biorących udział w 
Promocji w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2022 r. włącznie, w czterech krajach: 
Bułgarii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. 
 
Przez punkty Point S biorące udział w Promocji, rozumie się punkty sprzedaży oznaczone 
zestawem materiałów reklamowych komunikujących Promocję. 
 
Klient chcący wziąć udział w Promocji, jest informowany, że do odbioru wygranej niezbędne 
jest okazanie dowodu w/w zakupu. Ustalono, że jedynym akceptowanym dokumentem 
potwierdzającym zakup opon jest finansowy dokument zakupu (faktura lub paragon) 
wyszczególniający zakup wskazanego w Promocji towaru (marka opony, ilość sztuk). W 
związku z tym każdy klient, który chce wziąć udział w promocji, musi zachować w/w 
finansowy dokument zakupu. 

 
b. Formularz zgłoszeniowy 

 
Każdy klient, chcący wziąć udział w Promocji powinien zeskanować kod QR dostępny przy 
ladzie w punkcie sprzedaży Point S, umieszczony na ulotkach oraz na plakacie lub wejść 
bezpośrednio na stronę promocji www.specialdays.point-s.com, wypełnić dostępny na niej 
formularz zgłoszeniowy, potwierdzając jednocześnie rejestrację tym samym uzyskując 
dostęp do Konkursu. 
 
Formularz zgłoszeniowy, wypełniony przez klienta, uznawany jest za ważny, jeśli zawiera 
wszystkie poniższe informacje: 

 
- Imię 
- Nazwisko 
- Płeć 
- Adres e-mail 
- Numer telefonu komórkowego 
- Adres / Kod pocztowy / Miejscowość 
- Kraj 
- Markę zakupionych opon 
- Datę zakupu 
- Nazwa i miejscowość punktu sprzedaży Point S 
- Załączoną kopię dowodu zakupu 

 
Każdy formularza zgłoszeniowy, który nie zostanie wypełniony przez uczestnika w całości 
lub będzie zawierał błędy lub nieczytelne informacje, zostanie unieważniony i nie będzie 
stanowił podstawy do odebrania nagrody. 
 
Wszystkie osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy celem wzięcia udziału w Promocji, 
automatycznie wezmą udział w losowaniu finałowym, które odbędzie się 5 grudnia 2022 r. 
 
 

c. Potwierdzenie zgłoszenia 



Po zapoznaniu się z pełną treścią niniejszego regulaminu, uczestnicy muszą w sposób 
wyraźny, wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach trwającej 
Promocji. Zgoda jest wyrażana przez zaznaczenie odpowiedniego, widniejącego na 
formularzu zgłoszeniowym, pola wskazującego oświadczenie klienta: 

o Potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią i akceptuję wszystkie 
postanowienia regulaminu akcji promocyjnej „Special Days” oraz wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu. 

 
Uczestnicy będą mogli również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach 
reklamowych i/lub promocyjnych, zaznaczając następujące pole, widniejące na formularzu 
zgłoszeniowym: 

 
o Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Organizatora w celach 

reklamowych i/lub promocyjnych 
 
Jeżeli uczestnik nie zaznaczy pierwszego pola, jego uczestnictwo zostanie uznane 
za nieważne i nie będzie mógł zarejestrować formularza zgłoszeniowego. W przypadku 
drugiego pola, jego zaznaczenie bądź brak zaznaczenia nie warunkuje uczestnictwa w 
Promocji. 

W przypadku stwierdzenia, że doszło do oszustwa w jakiejkolwiek formie, a w szczególności, 
że ta sama osoba kilka razy wzięła udział w trwającej Promocji, Organizator zastrzega sobie 
prawo do całkowitego anulowania uczestnictwa osoby (osób), która(-e) dopuściła(-y) się 
oszustwa.  

Promocja „Special Days” zarezerwowana jest włącznie dla klientów sieci Point S 
mieszkających w jednym z następujących krajów Bułgarii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na 
Węgrzech. 

 
ARTYKUŁ 5 – NAGRODY I PRZYZNANIE WYGRANYCH 
 
Nagrody przewidziane w Promocji „Special Days”: 

- natychmiastowe losowaniem nagród wśród klientów, którzy zarejestrowali swój udział w 
Promocji. W puli nagród, na tym etapie, do rozlosowanie wśród wszystkich uczestników 
Promocji w Polsce, jest równowartość 10 baków paliwa, oszacowanych przez 
Organizatora na wartość 460 PLN każdy. 

Aby wziąć udział w Promocji, należy wejść na stronę www.specialdays.point-s.com i 
kliknąć przycisk „Gram”, aby aktywować swój udział w grze. Po kilku sekundach 
uczestnik Konkursu dowie się, czy wygrał nagrodę. 
 
Przed rozpoczęciem Promocji, Organizator ustali 10 terminów i dokładny czas losowania 
nagród. Przykład: jeżeli Organizator ustali termin losowania na środę 1 listopada o 15:30, 
to uczestnik, który zagra o godzinie 15:00 przegra, ale jeśli uczestnik zagra po 15:31 a 
jego zgłoszenie będzie pierwsze po jednym z dziesięciu terminów zwycięskich, 
wskazanych przez organizatora, to wygra bak paliwa.  
 
Zwycięzcy otrzymają nagrodę na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym 
w orientacyjnym terminie od 6 do 8 tygodni od daty otrzymania ich pełnych danych. 
Uczestnicy powinni zadbać o aktualność i poprawność podawanych danych osobowych. 
Podanie niekompletnych, fałszywych, nieprawidłowych i/lub błędnych informacji 
lub danych kontaktowych spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia i przyznanej 



nagrody. Formularze niewypełnione w całości lub zawierające nieczytelne lub 
niedokładne informacje zostaną anulowane i nie będą kwalifikować uczestnika do 
nagrody. 

- losowanie główne, będące drugą szansa na wygraną w Promocji, w którym nagrodą jest 
dożywotni zapas opon do auta, oszacowany przez Organizatora i wypłacony w postaci 
jednorazowego funduszu 36 800 PLN. W losowaniu głównym, losowana jest jedna 
nagroda, na cztery kraje uczestniczące w Promocji.  

- Organizator wykona przelew w wysokości 36 800 PLN na konto zwycięzcy, zgodnie z 
następującym obliczeniem: komplet 4 opon wymienianych co 3 lata przez 60 lat.  

Zgodnie z lokalnymi przepisami krajowymi, przyznawana na poszczególnych etapach 
promocji nagroda może skutkować zobowiązaniem zwycięzcy do uiszczenia podatku 
(uzależnione od wartości nagrody). Organizatorem Promocji jest podmiot zagraniczny w 
stosunku do zwycięzcy, nie może więc on dokonać uiszczenia podatku, gdyż do ich 
uiszczenia zgodnie z przepisami kraju w jakim zamieszkuje, jest zobowiązany zwycięzca.  

Losowanie zostanie przeprowadzone we Francji, kraju siedziby Organizatora, w dniu 5 
grudnia 2022 r. Wspomniane losowanie zostanie przeprowadzone przez notariusza 
sądowego, upoważnionego przez Organizatora: Etude Aurajuris 264 rue Garibaldi - 69003 
Lyon, Francja. Losowanie polegać będzie na losowym wyciągnięciu formularza 
zgłoszeniowego spośród wszystkich zgłoszeń ze wszystkich 4 krajów biorących udział w 
Promocji. 

O wyniku losowania zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do dnia 30 
grudnia 2022 r. W celu odbioru wygranej, zwycięzcy muszą, postępować zgodnie z 
procedurą wskazaną w zwycięskim e-mailu, przedłożyć dokument zakupu potwierdzający 
zakup 2 opon z punkcie sprzedaży sieci Point S w okresie od 1 listopada do 30 listopada 
2022 r. włącznie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody(nagród) inną(innymi) 
o równoważnej wartości, jeśli wymagać będę tego okoliczności od niego niezależne. 

W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez zwycięzcę, zwycięzca nie będzie mógł 
przekazać nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

Organizator, w trybie losowania, przeprowadzonego za pośrednictwem notariusza, wylosuje 
nazwiska rezerwowe zwycięzców, do których odwoła się, jeśli pierwsza z wylosowanych 
osób nie będzie w stanie przedstawić dowodu zakupu. Notariusz w celu umożliwienia 
dokonania wspomnianej zmiany, wylosuje dwóch rezerwowych zwycięzców. Nowy 
zwycięzca będzie miał 8 dni na przedłożenie wymaganego dowodu niezbędnego do wydania 
nagrody: dokumentu zakupu potwierdzającego, że kupił 2 opony wskazanych marek, w sieci 
Point S, w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2022 r. włącznie. 

Jeżeli jednak ustalenie zwycięzcy spośród 2 dodatkowych zwycięzców okaże się niemożliwe, 
nagroda automatycznie stanie się ponownie własnością Organizatora, bez możliwości 
wniesienia jakiegokolwiek zażalenia. 

We właściwym czasie zwycięzcy otrzymają dalsze szczegóły i praktyczne informacje 
dotyczące odbioru nagrody. Jeśli z powodu swoich działań i/lub ich zaniechania zwycięzca 
nie będzie mógł wykorzystać w całości lub części przyznanej nagrody, to utraci on prawo do 
tej nagrody i nie będzie przysługiwać mu prawo zwrotu pieniędzy lub wypłaty zadość 
uczynienia. 



Zwycięzca musi przestrzegać regulaminu Promocji. Jeśli okaże się, że zwycięzca nie będzie 
spełniać kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, Organizator nie przyzna mu 
nagrody. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności danych kontaktowych 
zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o potwierdzenie przez 
zwycięzcę jego nazwiska, adresu i numeru telefonu. W przypadku braku dowodu zakupu fakt 
zwycięstwa zostanie unieważniony, a sam zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody, 
która pozostanie własnością Organizatora. 

 
ARTYKUŁ 6 – KOMUNIKACJA O AKCJI „SPECIAL DAYS” 
 
Po zakończeniu akcji promocyjnej „Special Days” opracowana zostanie publikacja, w której 
będą zamieszczone zdjęcia punktu sprzedaży oraz zwycięzcy(-ów), a także ich nazwiska, 
imiona i kraje pochodzenia, bez przyznania im jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, 
praw czy innych korzyści niż samo przekazanie nagrody. 

Niniejsza zgoda na kampanię komunikacyjną jest wyrażana przez każdego uczestnika 
poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na formularzu zgłoszeniowym do udziału w 
Konkursie „Special Days” i zaznaczenie na formularzu specjalnego pola, określającego 
obowiązujące w tym zakresie warunki regulaminu, które zostały zamieszczone w skróconej 
wersji na formularzu zgłoszeniowym oraz na plakacie, a w pełnej wersji w regulaminie 
Konkursu dostępnym w każdym punkcie sprzedaży. 

 
ARTYKUŁ 7 – DANE OSOBOWE 
 
Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie systemów 
przetwarzania danych osobowych oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), uczestnicy zostają 
poinformowani, że Organizator, jako administrator, dokonuje automatycznego przetwarzania 
danych osobowych uczestników Promocji. 

Uczestnicy upoważniają Organizatora, w sposób dobrowolny i świadomy, do pozyskania ich 
danych osobowych podczas uczestnictwa w Promocji. Zaznacza się, że administrator 
danych korzysta z usług podmiotu przetwarzającego dane do obsługi danych osobowych 
podanych na formularzach zgłoszeniowych, w szczególności do zarządzania nagrodami w 
ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Wspomniany podmiot przetwarzający dane jest 
agencją komunikacji i marketingu, specjalizującą się w zarządzaniu siecią, promocji 
sprzedaży i technologii cyfrowej. Podmiot przetwarzający dane podpisał z administratorem 
danych umowę o świadczenie usług, która określa zakres zarządzania danymi osobowymi, 
pozyskanymi w ramach prowadzonej akcji promocyjnej.  

Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie akcji promocyjnej „Special Days”. 
Z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez uczestnika, przetwarzanie danych będzie również 
prowadzone w celu przesyłania informacji i ofert dotyczących usług, świadczonych przez 
sieć Point S w ramach kolejnych kampanii marketingowo-komunikacyjnych.  

Zgromadzone dane osobowe są przeznaczone wyłącznie na użytek spółki Point S 
Development, punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu, firmy zarządzającej 
losowaniem i nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.  

Dane osobowe uczestników będą przechowywane w Europie, maksymalnie przez okres 36 
miesięcy od daty pozyskania, bez uszczerbku dla praw przysługujących każdemu 



z uczestników w odniesieniu do wytycznych dotyczących losów jego danych osobowych 
po jego śmierci, które to wytyczne mógł pozostawić. 

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r., z 
późniejszymi zmianami oraz zgodnie z RODO, każdy uczestnik ma prawo dostępu, 
sprostowania, usunięcia i przenoszenia dotyczących go informacji, a także prawo do 
wyrażenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania, zgodnie z warunkami i 
ograniczeniami określonymi przepisami prawa. W celu skorzystania z przysługujących praw, 
należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem wskazanym na wstępie niniejszego 
regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres dpo@points-development.com.  

W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przed 
zakończeniem akcji promocyjnej uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w niej. Uczestnik ma 
prawo do zgłoszenia zażalenia do francuskiego organu CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) lub do każdego innego właściwego organu nadzorczego 
danego kraju. 

Zgodnie z artykułem 40-1-II francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 
stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, uczestnik może przekazać Organizatorowi 
specjalne wytyczne dotyczące losów jego danych osobowych po jego śmierci. 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi niniejszymi warunkami, uczestnicy w sposób wyraźny 
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach trwającej Promocji. 
Zgoda jest wyrażana przez zaznaczenie odpowiedniego, widniejącego na formularzu 
zgłoszeniowym, pola wskazującego oświadczenie klienta: 

o Potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią i akceptuję wszystkie 
postanowienia regulaminu akcji promocyjnej „Special Days” oraz wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu. 

 
Uczestnicy będą mogli również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach 
reklamowych i/lub promocyjnych, zaznaczając następujące pole, widniejące na formularzu 
zgłoszeniowym: 

 
o Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Organizatora w celach 

reklamowych i/lub promocyjnych. 
 
ARTYKUŁ 8 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

8.1 – Odpowiedzialność 

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w Promocji. 

Spółka Point S Development nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdyby, 
z powodu zaistnienia siły wyższej lub jakichkolwiek innych zdarzeń, całkowicie niezależnych 
od jej woli (w szczególności w przypadku problemów technicznych lub informatycznych), 
które mogą zakłócić prawidłową organizację i zarządzanie przeprowadzaniem promocji 
„Special Days”, była zmuszona do skrócenia, przedłużenia, przełożenia na inny termin, 
zmiany regulaminu lub anulowania niniejszej akcji, promującej sprzedaż opon. Przy czym, 
każda zmiana stanie się przedmiotem aneksu, który zostanie złożony w kancelarii Etude 
Aurajuris 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon, Francja.  

Organizator może anulować lub zawiesić całość lub część Promocji, jeśli okaże się, że 
doszło do popełnienia oszustwa, w jakiejkolwiek formie, w ramach uczestnictwa w Promocji. 



W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagród osobom, 
które dopuściły się oszustwa. 

We wszystkich przypadkach, jeżeli administracyjna i/lub techniczna poprawność działania 
Promocji zostanie zakłócona przez wirus, błąd informatyczny, niedozwoloną interwencję 
ludzką lub jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie pozostające poza kontrolą 
Organizatora, zastrzega on sobie prawo do zawieszenia Promocji. 

Organizator nie będzie przyjmował wniosków o zwrot kosztów, w szczególności kosztów 
połączenia internetowego lub opłat pocztowych. 

8.2 – Prawo właściwe 

Akcja promocyjna „Special Days” i niniejszy regulamin podlegają przepisom prawa 
francuskiego. 

Wszystkie spory dotyczące ważności, interpretacji i wykonania niniejszego regulaminu, 
podlegają wyłącznej właściwości Sądu Handlowego miasta Lyon. 

 

ARTYKUŁ 9 - REGULAMIN 

Regulamin został złożony w kancelarii Etude Aurajuris 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon, 
Francja. 

Jest on dostępny bezpłatnie do chwili losowania w punktach sprzedaży biorących udział w 
akcji promocyjnej oraz na stronie https://www.aurajuris.com/jeux-concours-
huissier/consulter-reglement-jeux-concours.php. 

 

 


