
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj kartę przedpłaconą  

z Bridgestone zima 2022” 

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin konkursu „Wygraj kartę przedpłaconą z Bridgestone zima 2022” (dalej: Konkurs) określa 

warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu, a także prawa i obowiązki osób biorących udział 

w Konkursie.  

1.2. Organizatorem Konkursu jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000008734, numer NIP 1181452946, numer REGON: 014992887, 

numer rejestrowy BDO 000012313, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym 

w całości (dalej:Organizator).  

1.3. Kontakt z Organizatorem odbywać się może za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: 

kontakt@intercars.pl  

1.4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

(Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.  

1.5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony 

internetowej: https://intercars.pl/s/bridgestone-konkurs-zima-2022/ (dalej: Strona Internetowa).  
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1.6. Konkurs trwa od dnia 03.10.2022 r., od godziny 00:01 do dnia 11.12.2022 r. do godziny 23:59. 

W przypadku niewyczerpania puli nagród w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Organizator 

przewiduje możliwość stosownego wydłużenia czasu trwania Konkursu.  

1.7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania Konkursu spełniły łącznie następujące 

warunki (dalej:Uczestnicy lub Uczestnik):  

2.1.1. dokonały, w sklepie internetowym Inter Cars, dostępnym pod adresem: 

https://intercars.pl/ (dalej: Sklep InterCars) zakupu kompletu 4 (czterech) opon zimowych 

marki Bridgestone LM005 w rozmiarze 17” lub większym (dalej: Komplet Opon);  

2.1.2. zgłosiły chęć wzięcia udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2.2. 

Regulaminu;  

2.1.3. udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe (dalej: Odpowiedź).  

2.1.4. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.2. W celu zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Konkursie należy, w okresie trwania Konkursu, 

prawidłowo wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej (dalej: 

Zgłoszenie). Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza podanie imienia i nazwiska, 

adresu e-mail, numeru zamówienia Kompletu Opon, uzyskanego przy dokonaniu zakupu, a także 

udzielenie Odpowiedzi na wskazane w pkt. 2.1.3. pytanie konkursowe (dalej: Odpowiedź). W Konkursie 

nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem 

w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, członkowie organów Organizatora, osoby 

wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, osoby 

bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, inne osoby świadczące pracę dla w/w 

podmiotów na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, a także członkowie najbliższej rodziny 

wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

2.3. Uczestnik dokonując czynności o których mowa w ust. 2.1. i 2.2. powyżej wyraża zgodę na podanie 

do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach.  

2.4. Treść Odpowiedzi nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe, treści 

pornograficznych, treści sugerujących lub zachęcających do działań niezgodnych z prawem.  

2.5. Poprzez wysłanie Odpowiedzi w sposób określony w niniejszym dziale 2, Uczestnik oświadcza, że 

treść przesłanej przez niego Odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr 

osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, 

a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Odpowiedzi oraz udzielenia zezwolenia, określonego 

w pkt 2.6 poniżej.  

2.6. Poprzez wysłanie Odpowiedzi w sposób określony w niniejszym dziale 2, Uczestnik oświadcza, 

że wyraża zgodę na publikowanie Odpowiedzi na Stronie Internetowej Organizatora, jak również 
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na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach 

nie związanych bezpośrednio z Konkursem.  

2.7. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie 

informacji w sposób wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu. Wycofanie z udziału w Konkursie powoduje brak 

możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona Laureatów i uzyskania Nagrody.  

 

3. ZAŁOŻENIA KONKURSU I WYBÓR LAUREATÓW 

3.1. Zakup jednego Kompletu Opon uprawnia Uczestnika do jednokrotnego uczestnictwa w Konkursie. 

Dla uniknięcia wątpliwości Uczestnik może wziąć udział w Konkursie (i udzielać każdorazowo innej 

Odpowiedzi) taką ilość razy, która odpowiada ilości zakupionych Kompletów Opon w okresie trwania 

Konkursu, przy czym każdy Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną Nagrodę.  

3.2. Wyboru Laureatów (jak zdefiniowano poniżej) dokonuje powołana przez Organizatora komisja 

ds. przeprowadzenia Konkursu (dalej: Komisja Konkursowa).  

3.3. Laureatami zostaną trzy osoby, których Odpowiedzi w ocenie Komisji Konkursowej odznaczą się 

największym walorem kreatywności (dalej: Laureat).  

3.4. Wybór Laureatów Konkursu zostanie ogłoszony w terminie 21 dni od dnia jego zakończenia.  

3.5. Informacja o przyznaniu Nagrody (jak zdefiniowano poniżej) wraz z imieniem i nazwiskiem 

Laureata zostanie umieszczona na Stronie Internetowej oraz zostanie wysłana na adres e-mail Laureata 

podany w Zgłoszeniu. Niemożliwość skontaktowania się z Laureatem w ten sposób będzie skutkowała 

utratą prawa do Nagrody.  

3.6. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 3 dni od poinformowania go przez Organizatora, poprzez e-mail 

podany w Zgłoszeniu, o przyznaniu Nagrody, do przesłania Organizatorowi, na adres email: 

kontakt@intercars.pl, numeru zamówienia potwierdzającego dokonanie zakupu Kompletu Opon 

w Sklepie Internetowym, a także adresu, na jaki Nagroda ma zostać przesłana oraz numeru telefonu. 

3.7. Tytuł Laureata otrzymają wyłącznie osoby, które w dniu ogłoszenia przez Organizatora Laureatów 

Konkursu, , w dalszym ciągu spełniają warunek udziału w Konkursie polegający na dokonaniu zakupu 

Kompletu Opon. Dla uniknięcia wątpliwości, warunek zakupu Kompletu Opon nie został spełniony 

w przypadku skorzystania przez Uczestników z prawa zwrotu Kompletu Opon.  

3.8. W przypadku, kiedy Laureat nie spełnieni warunków określonych w ust. 3.6 i 3.7, Organizator 

dokona wyboru innego Laureata, w sposób wskazany w pkt. 3.3. powyżej, z tej samej puli Uczestników 

i skontaktuje się z nim w sposób określony w pkt 3.5. Pkt 3.6 i 3.7 powyżej stosuje się odpowiednio.  

 

4. NAGRODY W KONKURSIE 

4.1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 3 karty przedpłacone o wartości 500 zł 

brutto każda do wykorzystania w sklepie internetowym https://morele.net/ (dalej: Nagrody).  

4.2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z karty podarunkowej znajdują się pod adresem: 

https://lp.morele.net/karty-podarunkowe/. 

4.3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.  
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4.4. Do Nagród, od których należny jest podatek, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną 

stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej Nagrody. Uczestnik zgadza 

się, aby wspomniana nagroda pieniężna nie była mu wypłacona, lecz została pobrana jako podatek 

zryczałtowany od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych.  

4.5. Warunkiem otrzymania przez Laureata Nagrody jest otrzymanie przez Organizatora poprawnych 

danych, o których mowa w pkt. 3.6.  

4.6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do Laureatów na wskazany przez nich adres 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 14 dni od dnia 

przekazania Organizatorowi przez Laureata adresu do wysyłki.  

4.7. Jeżeli Laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w działach 2 lub 3 

Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody w określonym czasie i w określony w niniejszym 

Regulaminie sposób, nie nabywa prawa do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje 

do dyspozycji Organizatora.  

4.8. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną lub inne nagrody 

rzeczowe. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. W przypadku 

rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

4.9. W przypadku zgubienia PINu do karty Organizator nie wydaje duplikatów.  

 

5. PRAWA AUTORSKIE 

5.1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 

lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną przez siebie, w ramach Konkursu, Odpowiedzią. 

Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności związanej 

z ewentualnymi roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych 

osób trzecich.  

5.2. Jeżeli w Odpowiedzi widoczny będzie wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia 

jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie 

wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu lub filmie w związku z udziałem w Konkursie. 

W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku 

osób widocznych na zdjęciu lub filmie, uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia 

Organizatora z odpowiedzialności za takie naruszenie.  

5.3. Z chwilą ogłoszenia Laureatów Konkursu, Laureat przenosi na Organizatora pełne majątkowe 

prawa autorskie do przedmiotu zwycięskiej Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

wraz z wyłącznym prawem do wykonywania praw zależnych do tej Odpowiedzi.  

5.4. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 5.3, rozciąga się na następujące pola eksploatacji 

i dotyczy całości lub wybranych przez Organizatora części pracy, samodzielnie lub w dziełach innych 

podmiotów:  

5.4.1. utrwalania i powielania dowolną techniką,  

5.4.2. wykorzystywania w promocji lub w reklamie dotyczącej działalności Organizatora,  



5.4.3. umieszczania na stronach internetowych i intranetowych oraz we wszelkich publikacjach 

dotyczących Organizatora,  

5.4.4. wykorzystywania we wszystkich materiałach marketingowych Organizatora,  

5.4.5. wprowadzenia do obrotu,  

5.4.6. najmu, użyczenia lub innej formy oddania do używania oryginału albo egzemplarzy,  

5.4.7. prawa do publicznego udostępniania dowolnymi kanałami publikacji lub dystrybucji 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

5.4.8. wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających 

pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających 

z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing),  

5.4.9. łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami.  

5.5. Laureat upoważnia Organizatora do wprowadzania wszelkich zmian w zwycięskiej Odpowiedzi, 

w szczególności zmian formy artystycznego wykonania, opracowań, modyfikacji i innych dowolnych 

zmian w zakresie, w jakim uzna za niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, bez konieczności 

uzyskiwania odrębnej zgody twórcy lub zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

 

6. REKLAMACJE 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane 

przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru, na adres Organizatora - Inter Cars S.A. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A, 01-943 

Warszawa przez okres trwania Konkursu oraz 14 dni od chwili ogłoszenia listy Laureatów na Stronie 

Internetowej. Dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego.  

6.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

6.3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w tej samej formie, w jakiej reklamacja została 

zgłoszona, chyba że Uczestnik w treści reklamacji, w sposób wyraźny, wskaże że woli otrzymać 

odpowiedź w innej, wybranej przez siebie formie.  

 

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników i Laureatów Konkursu oraz osób składających 

reklamacje związane z Konkursem jest Organizator.  

7.2. Dane osobowe Uczestników, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer zamówienia Kompletu 

Opon, będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwej organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na właściwej organizacji i przeprowadzeniu 

Konkursu.  

7.3. Dane osobowe Laureatów, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer zamówienia 

Kompletu Opon i numer telefonu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania 

Nagród oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest 



niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na przeprowadzeniu Konkursu oraz wydaniu Nagród. Podstawą prawną przetwarzania 

danych w celach sprawozdawczości podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

7.4. Dane osobowe osób składających reklamacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny oraz inne dane osobowe podane w treści reklamacji, będą przetwarzane w celu 

ustosunkowania się do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią.  

7.5. Dane osobowe Uczestników, Laureatów oraz osób składających reklamacje mogą być także 

przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów 

gospodarczych.  

7.6. Podanie danych osobowych przez Uczestników i Laureatów jest niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie i otrzymania Nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – niezbędne 

do ustosunkowania się do niej i przekazania odpowiedzi. Niepodanie wymaganych danych 

przez Uczestników i Laureatów powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania 

Nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – brak możliwości rozpatrzenia reklamacji przez 

Organizatora.  

7.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności dla realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, 

skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie 

i przez czas wymagany przepisami prawa.  

7.8. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Konkursu mogą być przekazywane 

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak dostawcy systemów 

informatycznych i usług IT, agencje marketingowe oraz kurierzy.  

7.9 .Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych 

oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7.10. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 

e-mail: iod@intercars.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby 

Organizatora, wskazany w pkt 1.3.2, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.   

7.11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

 



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, 

w szczególności w celu zapewnienia właściwego przebiegu Konkursu i procedury wydania Nagród 

lub zapobieżeniu nadużyciom, o ile nie powodują one pogorszenia warunków uczestnictwa 

w Konkursie. Organizator zamieści informację o zmianach Regulaminu na Stronie Internetowej.  

8.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

8.3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. Do wszelkich spraw 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.  

8.4. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych wymaganych 

dla korzystania ze Strony Internetowej.  

8.5. Regulamin wchodzi w życie dnia 03.10.2022r. 


