
POLSKA 

 
Regulamin – konkurs Turanza: Kurs jazdy dla mistrzów w Rzymie 
 
Aktualny Regulamin obowiązuje osoby uczestniczące w konkursie Bridgestone Turanza 
na stronie internetowej. Swój udział w Konkursie można zgłosić, klikając łącze 
<http://turanza.bridgestone.pl>. 
 
§ 1. – Definicje 
 
1.1. Konkurs: Konkurs Bridgestone, zgodnie z opisem zawartym poniżej w punkcie 3. 

1.2. Czas trwania Konkursu: okres, w trakcie którego Uczestnik może wziąć udział 
w Konkursie, tj. od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia. 

1.2.1. Data rozpoczęcia: data, od której Uczestnik może wziąć udział w Konkursie, tj. 
15.03.2018 r. godz. 24:00. 

1.2.2. Data zakończenia: data ostatecznego przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, tj. 
10.06.2018 r. godz. 23:59. 

1.3. Uczestnik: osoba biorąca udział w Konkursie i uprawniona do uczestnictwa na 
podstawie punktu 2 niniejszego Regulaminu. 

1.4. Nagroda: Jeden zwycięzca otrzyma: Podróż dla dwóch osób do Rzymu wartą około 
1500 EUR na osobę, w tym: bilety lotnicze (tylko z jednego z głównych lotnisk w kraju 
zamieszkania Uczestnika) i/lub transport (z lotniska do hotelu i z hotelu na kurs jazdy); 
dwa noclegi w czterogwiazdkowym hotelu od 26 do 28 września; elegancka kolacja 
i obiad; zwiedzanie Rzymu; kurs jazdy. 

1.5. Organizator: Bridgestone Europe NV. Siedziba: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 
Zaventem (Belgia), numer ewidencyjny spółki 0441.192.820, która jest organizatorem 
konkursu. 
 
1.6. Regulamin: niniejszy Regulamin, obejmujący m.in. zasady prywatności i zasady 
dotyczące plików cookie, które mają zastosowanie wobec Uczestników Konkursu zgodnie 
z oświadczeniem Organizatora na jego Stronie internetowej: 
<http://turanza.bridgestone.pl> 

1.7. Zwycięzca: Uczestnik, który zdobędzie Nagrodę zgodnie z punktem 3.1. W tym 
konkursie jest tylko jeden Zwycięzca 

 
§ 2. – Warunki uczestnictwa 
 
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Polska, którzy mają ukończone 18 lat 
w momencie zgłoszenia się do Konkursu i posiadają paszport ważny przez przynajmniej 
6 miesięcy po dacie podróży. Niniejszy Regulamin obowiązuje zwycięzcę oraz osobę mu 
towarzyszącą. 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez Organizatora (ani 
ich krewni do drugiej linii włącznie), pracownicy firm powiązanych z Organizatorem ani 
żadne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją Konkursu lub Nagrodą 
(bądź jej dostarczeniem). 

2.3. Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia indywidualne od osób fizycznych; 
jakiekolwiek inne zgłoszenia, w tym zgłoszenia od pośredników, grup zorganizowanych 



lub wygenerowane automatycznie przez komputer nie będą akceptowane. Aby wziąć 
udział, Uczestnik musi wejść na Stronę internetową: <http://turanza.bridgestone.pl> 

2.4. Zgłoszenia mogą być przesyłane wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem 
strony http://turanza.bridgestone.pl; zgłoszenia nie mogą być przesyłane pocztą.  

2.5 Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna, co oznacza, że Uczestnik nie musi dokonać 
żadnego zakupu ani nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza dotychczas 
poniesionymi, jak np. opłata za połączenie z Internetem.  

2.6 Decydując się na udział w Konkursie, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin 
oraz fakt, że Organizator ma prawo nagrywać, filmować oraz fotografować Zwycięzcę 
w momencie odbioru Nagrody i/lub podczas korzystania z Nagrody do celów handlowych 
bez uiszczania żadnych opłat. Wszelkie prawa, m.in. prawa autorskie, do takich 
materiałów medialnych zostaną przekazane na własność Organizatorowi bezterminowo. 
Uczestnik niniejszym udziela pełnej, całościowej i bezterminowej licencji na swoje prawa 
osobiste, włącznie z prawem do wykorzystania obrazów, na potrzeby użytkowania wyżej 
wymienionych nagrań audio, wideo i zdjęć w ramach wszelkich reprodukcji i publikacji w 
najwyższym możliwym stopniu. 

2.7. Regulamin, uwzględniający zasady prywatności i zasady dotyczące plików cookie, 
jest dostępny na stronie internetowej 
<http://turanza.bridgestone.pl/terms_conditions_PL.pdf> 

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału Uczestników, którzy 
podają niepełne lub fałszywe dane adresowe lub osobowe, oraz do odrzucenia zgłoszeń 
Uczestników, którzy dopuszczają się nadużycia, manipulacji, obejścia lub próby 
manipulacji lub obejścia w stosunku do zasad Regulaminu bądź jakiegokolwiek rodzaju 
oszustwa.  

2.9 Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie tylko w Czasie trwania Konkursu i w 
sposób opisany w niniejszym Regulaminie.  

2.10 Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.  

2.11 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi posiadać dostęp do 
szerokopasmowego łącza internetowego z komputera, smartfona lub innego urządzenia. 

 
§ 3 – Zwycięzca 
 
3.1 Nagroda: Jeden zwycięzca otrzyma: Podróż dla dwóch osób do Rzymu wartą około 
1500 EUR na osobę, w tym: bilety lotnicze (tylko z jednego z głównych lotnisk w kraju 
zamieszkania Uczestnika) i/lub transport (z lotniska do hotelu i z hotelu na kurs jazdy); 
dwa noclegi w czterogwiazdkowym hotelu od 26 do 28 września; elegancka kolacja 
i obiad; zwiedzanie Rzymu; kurs jazdy. 

3.2 W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Polska, którzy mają ukończone 18 lat 
w momencie zgłoszenia się do Konkursu i posiadają paszport ważny przez przynajmniej 
6 miesięcy po dacie podróży oraz ESTA. Niniejszy Regulamin obowiązuje zwycięzcę oraz 
osobę mu towarzyszącą. 

3.3. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród uczestników, którzy osiągnęli najwyższy 
wynik, przez jury złożone z 3 wykwalifikowanych sędziów w oparciu o odpowiedź na 
pytanie decydujące. Uczestnicy proszeni są o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytanie: Opowiedz nam, jak udało Ci się pokonać wyzwanie na drodze i dlaczego chcesz 
wziąć udział w testach opon Bridgestone Turanza T005 w Rzymie. 
 



Jury może wybrać Zwycięzcę wyłącznie na podstawie własnego uznania i decyzji 
większości, kierując się treścią odpowiedzi, która okaże się najbardziej twórcza 
i przekonująca. Wszystkie decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości ich 
zakwestionowania. Imiona i nazwiska sędziów zostaną ujawnione na wyraźne żądanie w 
razie wyrażenia uzasadnionego prawnie zainteresowania tym faktem. 
  
3.4 Wybór Zwycięzców dokonany zostanie dnia 14.06.2018 r. 

3.5 Zwycięzca powinien być chętny i dostępny do wyjazdu do Włoch w dniach 26-28 
wrzesień 

3.6 Nagroda jest imienna i nie podlega wymianie na gotówkę, towary i/lub usługi.  

3.7 Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą e-mail przez Bridgestone Europe NV/SA 
w ciągu 5 dni roboczych od wyboru. 

3.8 Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi się po odbiór Nagrody w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia go 
zwycięzcą poprzez przesłanie do Bridgestone wiadomości e-mail zawierającej wymagane 
dane, Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania innego Zwycięzcy, który otrzyma 
Nagrodę, zgodnie z procedurą opisaną w punktach 3.1 i 3.2. 

Wymagane informacje:  
● Dane osobowe zwycięzcy i osoby mu towarzyszącej:  
● Imię  
● Nazwisko  
● Numer telefonu  
● Pełny adres (również kraj)  
● Adres e-mail  
● Data urodzenia  
● Miejsce urodzenia  
● Kopia prawa jazdy  
● Kopia paszportu  
● Ewentualne alergie  
● Ograniczona mobilność (tak/nie) 

 

Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje fakt, że jego dane osobowe będą 
gromadzone i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z postanowieniami w punkcie 5 
– Informacje o poufności. 

§  4 – Wyłączenie odpowiedzialności 
 
4.1. Organizator, jego pracownicy, strony połączone z Organizatorem stosunkiem 
umownym lub osoby w inny sposób związane z Konkursem nie ponoszą 
odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane Nagrodą (w tym jej przyznawaniem 
i/lub wykorzystaniem) lub uczestnictwem w Konkursie, z wyjątkiem uszkodzenia ciała 
lub śmierci wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub w związku z 
podstawowymi zobowiązaniami umownymi Organizatora. 

4.2. Organizator, jego pracownicy, strony połączone z Organizatorem stosunkiem 
umownym lub osoby w inny sposób związane z Konkursem nie ponoszą 
odpowiedzialności za zgłoszenia Uczestników, które zostały zagubione, nieukończone lub 
uszkodzone wskutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, takie jak zakłócenia 
w funkcjonowaniu oprogramowania, urządzeń należących do Uczestnika, jego sieci 
komputerowej, połączenia internetowego itp. 



4.3. Organizator nie udziela żadnych gwarancji dotyczących udostępnionej Nagrody i nie 
ponosi odpowiedzialności z tym związanej (z wyjątkiem winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród, na przykład 
w przypadkach gdy Nagroda zostanie przekazana lub odebrana później, niż wskazywałby 
ogłoszony termin lub jeżeli Nagroda (zastępcza) różni się od Nagrody zaoferowanej 
początkowo. 

Niektóre systemy prawne nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności 
w niektórych lub wszystkich sytuacjach bądź w przypadku niektórych lub wszystkich 
warunków opisanych powyżej. W takich systemach prawnych odpowiedzialność 
Organizatora jest ograniczona do maksymalnego zakresu dopuszczonego przez 
obowiązujące prawo. 
 
Wszystkie podatki wymagane przez prawo obowiązujące w miejscu zamieszkania 
Uczestnika lub inne dotyczące całości lub części wartości nagrody ponosi Uczestnik, 
a Uczestnikowi nie przysługuje w żadnym wypadku roszczenie o ich pokrycie przez 
Organizatora.  
 
§ 5. Prywatność 
5.1. Bridgestone Europe NV/SA 
Bridgestone Europe NV/SA będzie administratorem danych osobowych użytkownika 
przekazywanych powyżej w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, ze względu na 
uzasadniony interes jej i użytkownika związany z faktem, że użytkownik zdecydował się 
wziąć udział w konkursie. Przekazanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak w 
przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie. Dane 
użytkownika zostaną usunięte, gdy wygasną wszystkie obowiązki prawne związane z 
jego udziałem w konkursie i gdy Bridgestone nie będzie już mieć uzasadnionego interesu 
w ich dalszym przechowywaniu.    
Jeśli użytkownik zdecyduje się zawnioskować o wcześniejsze usunięcie jego danych, 
decyzja ta może wpłynąć na jego udział w konkursie, w szczególności spowodować 
wykluczenie z konkursu.   
 
 Bridgestone Europe NV/SA może administrować danymi użytkownika na podstawie 
dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do momentu 
cofnięcia tej zgody. Wewnętrzne procedury Bridgestone mogą wymagać wcześniejszego 
usunięcia danych użytkownika lub poproszenia go o ponowną zgodę. W każdym takim 
przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Zgoda 
udzielana jest dobrowolnie i nie stanowi warunku udziału w konkursie. Użytkownik może 
cofnąć zgodę w dowolnym momencie, korzystając z następujących danych do 
kontaktu: privacy@bridgestone.eu (i własnych danych do kontaktu podanych 
Bridgestone).  
Tam gdzie będzie to możliwe, użytkownik może również cofnąć swoją zgodę, klikając 
łącze typu „wypisz się” w otrzymanej przyszłej korespondencji. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na prawomocność przetwarzania mającego miejsce przed cofnięciem.  
W przypadku wyrażenia takiej zgody marketingowej, z uwagi na uzasadniony interes 
Bridgestone w przekazywaniu użytkownikowi wyłącznie pożądanej korespondencji, dane 
użytkownika mogą podlegać profilowaniu w celu zaliczenia go do danej grupy klientów 
(tj. sprawdzenia, jakie usługi i gdzie są mu potrzebne). Profilowanie nie spowoduje 
jednak powzięcia decyzji zautomatyzowanych, które mogą wywierać dla użytkownika 
skutki prawne. Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu, korzystając z powyższych 
danych do kontaktu.    
 
W każdym z powyższym przypadków i w zakresie uregulowanym obowiązującym 
prawem (w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) użytkownikowi 
przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich poprawienia i usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania dotyczącego użytkownika, a także żądania przekazania 
danych innemu podmiotowi. Żądania te należy przekazywać, korzystając z powyższych 



danych do kontaktu Bridgestone i użytkownika. W celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem konkursu, a także w przypadku wyrażenia dodatkowej j zgody – w 
związku z wykonywaniem czynności marketingowych, dane osobowe użytkownika mogą 
zostać ujawnione współpracującym z Bridgestone agencjom marketingowym i 
dostawcom systemów informatycznych, świadczących usługi na rzecz administratora 
wyłącznie na podstawie odpowiednich umów zawartych z podmiotami przetwarzającymi 
dane na rzecz administratora w powyższym zakresie. Jeśli użytkownik uważa, że 
przetwarzanie danych narusza jego prawa, ma prawo wnieść skargę do organu 
nadzorującego ochronę danych osobowych, w szczególności w kraju, w którym znajduje 
się jego miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce zarzucanego 
naruszenia.    Prosimy pamiętać, że wszystkie dane osobowe uzyskane przez 
Bridgestone Europe NV/SA będą traktowane jako ściśle poufne i w sposób całkowicie 
zgodny z firmowymi politykami prywatności (których otrzymania użytkownik może 
zażądać, pisząc na powyższy adres), a także obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
prywatności. 
 
§ 6. Reklamacje 
6.1 W sprawie reklamacji, pytań i/lub uwag, należy skontaktować się z działem obsługi 

klienta Promotora za pośrednictwem: 
 
 

● telefonu: 0032(0)2 714 6700 (UWAGA: mogą być naliczane opłaty za połączenia 
międzynarodowe)  

● poczty elektronicznej: privacy@bridgestone.eu   
 

6.1 W przypadku sporu dotyczącego przebiegu tego Konkursu i wszystkich kwestii 
dotyczących Konkursu, decyzja Promotora jest ostateczna i wiążąca i nie będzie 
prowadzona na ten temat żadna korespondencja bądź dyskusja.  

 
§ 7 – Postanowienia różne 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do (i) zmiany i przedłużenia Konkursu oraz Daty 
Zakończenia, jeśli uzna to za stosowne oraz bez uprzedzenia; (ii) zmiany Regulaminu 
wedle swojego uznania z jakiegokolwiek powodu, a także (iii) odwołania Konkursu, jeżeli 
jest to konieczne z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora. 

7.2 Wszystkie zgłoszenia, w tym prawa własności intelektualnej do zgłoszeń, pozostaną 
po przesłaniu własnością Organizatora. Uczestnicy zrzekają się nieodwołalnie 
i bezwarunkowo jakichkolwiek i wszystkich autorskich praw osobistych i innych 
przysługujących im w związku ze zgłoszeniem i ręczą, że posiadają wszelkie niezbędne 
uprawnienia do przekazania praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

7.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga wyłącznie 
Organizator. 

7.4 W przypadku gdy sąd lub jakikolwiek inny właściwy organ stwierdzi, że Regulamin 
(lub jakikolwiek jego fragment) jest nieprawomocny, niezgodny z prawem lub 
niewykonalny, ten fragment Regulaminu powinien zostać w odpowiednim zakresie 
wyłączony, co nie będzie miało wpływu na ważność oraz prawomocność pozostałych 
fragmentów Regulaminu. 

7.5 Niniejszy Regulamin podlega prawu belgijskiemu. 

7.6 Wszelkie spory dotyczące Konkursu lub niniejszego Regulaminu będą przedmiotem 
mediacji przeprowadzonej przez odpowiedni państwowy organ ochrony konsumentów lub 
rzecznika praw konsumenta, lub mogą, zgodnie z wyborem, zostać rozstrzygnięte przed 
sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Uczestnika, ale wyłącznie po próbie 
polubownego rozwiązania sporu przez Organizatora i Uczestnika. 


