Regulamin programu promocyjnego „Nagrody promocyjne za zakup 150 opon marki Continental”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia programu promocyjnego pod nazwą
„Nagrody promocyjne za zakup 150 opon marki Continental” – dalej zwanego „Programem”.
2. Organizatorem Programu jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Żwirki i Wigury 16 C (02 – 092 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 nr KRS: 67346, REGON: 012168279,
NIP: 5261650001, dalej zwana: „Organizatorem”.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Programu jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca
NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829, dalej zwana:
„Operator”.
4. Program trwa od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Zakupy objęte Programem
mają miejsce w terminie od 1 marca 2021 r. do 17 września 2021 r.
5. Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Program skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej zwana: KC i/lub Kodeksem
cywilnym) oraz osób fizycznych (dalej zwani: Uczestnikami), którzy, w terminie wskazanym w
pkt 5 powyżej dokonali zakupu nie mniej niż jednej sztuki opony letniej, zimowej lub
wielosezonowej grupy Continental: Continental, Uniroyal, Barum, BestDrive, Viking, Semperit,
Matador, Gislaved, PointS, Platin, Paxaro, GeneralTire, (zwane dalej: „Produktami”).
Programem objęte są zakupy opon do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn
specjalistycznych i rolniczych.
7. Zakupu produktów wskazanych w par. 1 pkt 6., należy dokonać u Zleceniodawcy Programu lub
u dystrybutorów: Handlopex S.A., InterCars S.A., Latex S.A., Boma, AutoGum, Moto Budrex
Sp. z o.o., Interland, JMK Sp. z o.o., Motohurt S.A., Walmar-Drażba Sp.J., Oponet, Quin-Gum
S.C., Martex Sp. z o.o., Autos Sp. z o.o., Opoltrans Sp. z o.o.; Interpneu Sp. z o.o. (dalej zwani:
„Dystrybutorami”)
8. Program polega na zdobywaniu przez Uczestników Punktów Promocyjnych w zamian za zakup
sprzedawanych przez Zleceniodawcę i Dystrybutorów Produktów i możliwości wymiany
zdobytych Punktów Promocyjnych w ramach loterii „Urodzinowa loteria na 25 lat Continental
Opony Polska” (dalej zwana Loterią), której zasady określa oddzielny regulamin.
§2
REJESTRACJA W PROGRAMIE
1. Aby stać się Uczestnikiem programu trzeba:
a. w terminie od 25 marca do 17 września 2021 roku na stronie www.contiloteria.pl
zarejestrować konto uczestnika Programu i Loterii podając następujące dane:
i.
imię i nazwisko,
ii.
nazwę firmy (w przypadku braku nazwy firmy należy powtórzyć imię i nazwisko),
iii.
numer NIP spółki (w przypadku braku numeru NIP należy wpisać „BRAK”),

iv.
v.

dane kontaktowe: numer telefonu GSM oraz adres e-mail,
spełniające warunki bezpieczeństwa hasło do logowania.

Ponadto Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptacji
regulaminu Programu oraz związanej z nim Loterii oraz o wyrażanie zgody na
przetwarzanie podanych przez niego danych w celach realizacji Programu oraz związanej z
nim Loterii. Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez
niego danych w celach marketingowych i informacyjnych grupy Continental Opony Polska
Sp. z o.o. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych w
celach marketingowych i informacyjnych grupy Continental Opony Polska Sp. z o.o.,
Uczestnik otrzyma 1 dodatkowy punkt do losowania nagród głównych w Loterii.
b. w terminie wskazanym w §1 pkt 4 dokonać zakupu nie mniej niż 1 Produktu a następnie
dokonać zgłoszenia zakupu w sposób opisany w §3 niniejszego Regulaminu.
§3
PRZYZNAWANIE PUNKTÓW PROMOCYJNYCH
1. Uczestnik, chcąc otrzymać punkty w Programie w terminie wskazanym w §2 pkt 1 musi
dokonać zgłoszenia zakupu. Aby dokonać zgłoszenia zakupu Uczestnik musi:
a. zalogować się na konto Uczestnika w Programie,
b. kliknąć przycisk „wprowadź nową fakturę” a następnie uzupełnić formularz zgłoszenia. W
formularzu zgłoszenia Uczestnik podaje:
i.
numer faktury/paragonu,
ii.
datę dokonania zakupu,
iii.
ilości zakupionych Produktów (z podziałem na Produkty: Continental, Uniroyal,
Barum, Viking, Semperit, BestDrive, Matador, Gislaved, PointS, Platin, Paxaro,
GeneralTire),
iv.
miejsce zakupu (z podziałem na Continental oraz konkretnych Dystrybutorów),
v.
a także załącza zdjęcie/ skan dowodu zakupu (przed wykonaniem zdjęcia/skanu
dowodu zakupu należy zasłonić cenę oraz wartość zakupu).
Operator w przeciągu maksymalnie 72 godzin, z zastrzeżeniem, iż w terminach: od 2 do 6
kwietnia, od 30 kwietnia do 4 maja czas ten może wynieść maksymalnie 96 godzin; w
terminie od 2 do 7 czerwca – 120 godzin; w dniu 15 września – do 3 godzin) przyznaje
punkty w związku z zakupem Produktów stosując przeliczenie, że 1 opona to 1PKT.
Operator przyznaje Uczestnikowi punkty na podstawie weryfikacji zgłoszenia zakupu
dokonanej przez Uczestnika. W przypadku, w którym dane na wgranym przez Uczestnika
zdjęciu bądź skanu dowodu zakupu, będą tożsame z zadeklarowanymi przez niego
ilościami, wówczas Operator przyzna Uczestnikowi liczbę punktów wskazaną przez
Uczestnika. Jeśli dane z wgranego zdjęcia bądź skanu dowodu zakupu będą inne niż
zadeklarowane, wówczas Operator zatwierdzi wyłącznie taką liczę punktów, jaka została
wskazana na dowodzie zakupu, pod warunkiem, że dowód zakupu spełnia warunki
promocji (został wystawiony w terminie wskazanym w §1 pkt 4 oraz dotyczy zakupu
Produktów). Przyznane punkty ewidencjonowane są przez Operatora pod indywidualnym
kontem Uczestnika.
2. Ponadto na warunkach i w terminie określonym poniżej Operator planuje wprowadzenie tzw.
akcji specjalnej, w trakcie której Uczestnik będzie mógł zdobyć dodatkowe punkty do wymiany
w Loterii.

a) Akcja specjalna prowadzona jest w terminie od dnia 21 czerwca 2021 roku do dnia 17
września 2021 roku i polega na udostępnieniu zalogowanym Uczestnikom na stronie
www.contiloteria.pl gry („Gra”).
b) Gra polega na kierowaniu samochodem za pomocą strzałek na klawiaturze/ przycisków na
ekranie urządzenia mobilnego w taki sposób, by samochód nie najechał na żadną
przeszkodę. Za przejechaną jednorazowo trasę (do pierwszego najechania na przeszkodę)
Uczestnik otrzymuje punkty. Uczestnik, który za dany dzień otrzyma najwięcej punktów za
pojedyncza grę, otrzyma 1 dodatkowy Punkt Promocyjny.
c) Jeden Uczestnik może dostać dowolną liczbę dodatkowych Punktów Promocyjnych za Grę
z zastrzeżeniem, że nie może zdobyć więcej niż 1 Punkt Promocyjny za 1 dzień.
d) Jeden Uczestnik może grać wielokrotnie w Grę.
3. Punkty Promocyjne nie mogą być wymieniane na pieniądze.
4. Uczestnik może sprawdzić liczbę zdobytych punktów logując się na konto Uczestnika.

§4
SPRZEDAŻ PREMIOWANA DLA KUPUJĄCYCH OPONY CONTINENTAL
1. Każdy z Uczestników zgłaszający dokonanie zakupu opon z grupy Continental może dodatkowo
skorzystać ze sprzedaży premiowanej, odbywającej się w ramach Programu.
2. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) opon marki
Continental otrzyma prawo do odbioru nagrody gwarantowanej. W tym celu Uczestnik musi:
a. Zalogować się na indywidualnym koncie Uczestnika,
b. Kliknąć przycisk „odbierz nagrodę gwarantowaną”,
c. Dokonać wyboru nagrody z puli nagród dostępnych w momencie dokonywania wyboru.
3. Pula nagród w sprzedaży premiowanej jest następująca:
a. Nagroda I w postaci Zegarka Garmin unisex o wartości 1.499,00 zł brutto – 20 sztuk o
łącznej wartości 29.980,00 zł brutto,
b. Nagroda II w postaci Telewizora Samsung 43 cale + smart TV o wartości 1.499,00 zł brutto
– 20 sztuk o łącznej wartości 29.980,00 zł brutto,
c. Nagroda III w postaci myjki ciśnieniowej Karcher o wartości 1.499,00 zł brutto – 20 sztuk o
łącznej wartości 29.980,00 zł brutto,
d. Nagroda IV w postaci urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M428dw o wartości
1.499,00 zł brutto – 20 sztuk o łącznej wartości 29.980,00 zł brutto,
e. Nagroda V w postaci zamiatarki Stiga wraz z rękawicami ochronnymi o wartości 1.499,00
zł brutto – 20 sztuk o łącznej wartości 29.980,00 zł brutto.
Do każdej z nagród zostanie dołożona tzw. „Paczka PR” zawierająca gadżety reklamowe
Continental o łącznej wartości 50,00 zł brutto. Łączna wartość 100 nagród w postaci Paczek PR
wynosi 5.000,00 zł brutto.
Łączna pula sprzedaży premiowej wynosi 154.900,00 zł brutto.
4. Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie 1 (słownie: jedną) nagrodę w sprzedaży
premiowanej. Dokonanie zakupu wielokrotności 150 opon marki Continental, np. dokonanie
zakupu 300 opon marki Continental, nie upoważnia do odbioru kolejnej nagrody.
5. Sprzedaż premiowana trwa do dnia 17 września 2021 roku bądź do wyczerpania się puli nagród
wskazanej w pkt 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że Uczestnik może dokonać
zgłoszenia chęci odbioru nagrody w sprzedaży premiowanej najpóźniej do dnia 20 września
2021 roku (w przypadku, gdy Uczestnik 17 września 2021 roku zgłosi fakturę zakupową, której
zaakceptowanie przez Operatora da mu prawo do odbioru nagrody).

6. Nagrody ze sprzedaży premiowanej zostaną wydane osobiście bądź wysłane przesyłką
kurierską na adres wskazany przez Uczestnika najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku.

§5
WYKORZYSTANIE PUNKTÓW PROMOCYJNYCH I ROZLICZENIA
1. Zdobyte Punkty Promocyjne Uczestnik może zamienić na udziały w losowaniu nagród
głównych Loterii oraz na grę o nagrody natychmiastowe w Loterii.
2. Za każde 10 PKT zdobytych w Programie, Uczestnikowi przysługuje 1 (słownie: jedna) szansa
do zagrania o nagrody natychmiastowe. Za każdy 1 PKT Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden)
los w losowaniu nagród głównych. Przykładowo: Uczestnik zebrał 23 pkt, Uczestnik ma 23 losy
na losowanie nagród głównych oraz 2 szansy do zagrania o gry natychmiastowe.
3. Nie wymienione na udział w Loterii punkty, po upływie dnia 17 września 2021 roku, przepadają
bezpowrotnie.
§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Programu bądź sprzedaży premiowanej mogą być zgłaszane
pisemnie na adres korespondencyjny Operatora: Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Wrzesińska
12/37, 03-717 Warszawa, lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości email na
skrzynkę mailową Operatora: reklamacja@grzegrzolka.com.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie
(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail).
3. Pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna
zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając
w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
§7
DANE OSOBOWE
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”, Dz.Urz.UEL119 z
04.05.2016 str.1), Operator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników programu i sprzedaży premiowanej
„Nagrody promocyjne za zakup 150 opon marki Continental” w zakresie w jakim dane osobowe
Uczestnika są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji przedmiotowej promocji w
zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem administratorem danych osobowych
jest Operator, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka
Wiśniewskiego 13,
b) dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej promocji, tj. w celu
przyjmowania Zgłoszeń, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania

nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Operatorze,
c) w związku z przystąpieniem Uczestnika do promocji dane osobowe przetwarzane są na
podstawie jego zgody w zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane, w celu
urządzenia i organizacji promocji w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem,
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
d) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w promocji,
e) Uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres administratora lub
na adres e- mail: dane@grzegrzolka.com,
f) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
g) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratorów innym podmiotom tj.
w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla
aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane
osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom
świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom
obsługującym administratorów prawnie i księgowo,
h) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, które są związane z promocją, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej
przepisami prawa,
i) dane osobowe Uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
j) administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w celach marketingowych jest
Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tel.: 22 577 13 00, e-mail:
biuro@conti.de Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować pisemnie na adres Administratora.
Dane Uczestników podane w celach marketingowych będą przetwarzane na podstawie wyrażonej
zgody do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i podatkowi Administratora a
także inne podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje cele marketingowe
(podwykonawcy), tj. np. dostawcy usług informatycznych.
Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania jak też
prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do
cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia swoich danych.
Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych
osobowych z RODO.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zleceniodawcy, w siedzibie Operatora oraz na stronie
internetowej www.grzegrzolka.com
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z Programem jest sąd powszechny w
Warszawie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania Programu,
jednak zmiana taka nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiana w
sposób szczególny może dotyczyć zwiększenia lub rozszerzenia dodatkowo punktowanych
akcji specjalnych.
5. Kontakt w prawach programu: mailowy na adres continental@grzegrzolka.com lub
telefoniczny na numer 22 122 18 12 (poniedziałek-piątek w godz.10-16, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dnia 4 czerwca 2021 roku); opłata zgodnie ze stawką
operatora.

