Regulamin Programu „Przedłuż członkostwo w Klubie Goodyear”
zwany dalej „Regulaminem”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Akcja promocyjna „Przedłu
ż członkostwo w Klubie Goodyear” (zwana dalej
„ Programem”) stanowi przedsi
ęwzi ęcie marketingowe
Goodyear Dunlop Tires
Polska sp. z o.o. z siedzib
ą w Warszawie, przy ul. 17 stycznia 48, 02-146
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsi
ębiorców prowadzonego przez S
ąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzi
ał Gospodarczy
Krajowego Rejestru S
ądowego pod nr KRS 104862, NIP: 5211146938, REGON:
011932471, o kapitale zakładowym wynosz
ącym 2.005.000 zł (zwanej dalej
„ Organizatorem”).
Celem Programu jest promocja marek opon nale
żących do Organizatora.
Program przeprowadzony zostanie na terytorium Rzecz
poy spolitej Polskiej w
okresie
od dnia 26 kwietnia 2017 do dnia 31 maja 2017 (albo do momentu
wyczerpania puli nagród). Okres trwania Programu ni
e uwzgl ędnia okresu
rozpatrywania reklamacji.
Organizator jest podmiotem finansuj
ącym Program, a tak
że wył ącznie
zobowi
ązanym do wydawania nagród w przypadku spełnienia ws
zystkich
warunków Programu.
Pro Duct By Business Friends sp. z o.o., z
Obsług ę Programu Organizator zlecił
siedzib
ą w Warszawie, przy ul. Jankowskiej 10, 02-129 Warsz
awa, wpisanej do
rejestru przedsi
ębiorców prowadzonego przez S
ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie pod nr KRS 0000004049 NIP: 5212852041,
REGON: 012998450, o
kapitale zakładowym wynosz
ącym 201.000 zł (zwanej dalej „
Agencją”).
Program jest prowadzony w ramach Klubu Feel Good Cl
ub (zwanego dalej
„ Klubem”) i jest skierowany wył
ącznie do członków, którzy maj
ą aktywn
ą kart ę
klubow ą.
Osoba bior
ąca udział w Programie przed zgłoszeniem uczestnictw
a zapoznaje si
ę
z tre ści ą Regulaminu, oraz akceptuje jego postanowienia - be
z konieczno
ści
składania odr
ębnego o świadczenia w tym przedmiocie - za po
średnictwem
ępnego na www.goodyearclub.pl
formularza rejestracji nowej karty dost
Program nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ust
awy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. Zasady Programu oraz Nagrody
1. Ka żdy Członek Klubu, któr:y
a)

zostanie zaproszony do Programu oraz

b) dokona jednorazowego zakupu kompletu czterech sztuk
Goodyear o
średnicy osadzenia co najmniej 16 cali w okresie od
kwietnia 2017 do dnia 31 maja 2017 oraz
c)

dokona zgłoszenia do Programu poprzez wypełnienie f
zgodnie z ust. 2,

staje si

ę uczestnikiem Programu (dalej zwany „

opon marki
dnia 26

ormularza rejestracji

Uczestnikiem”) i uzyskuje

przedłu żenie członkostwa w Klubie na okres 3 lat od daty za
kupu opon, oraz - z
żej - prawo do nagrody w postaci karty
zastrze żeniem postanowienia ust. 3 poni
przedpłaconej (dalej zwanej „
Nagrodą”) o warto
ści 100 zł.
2. Zgłoszenia do Programu nale
ży dokona
ć w okresie od dnia 26 kwietnia 2017 r. do
dnia 31 maja 2017 r. poprzez kompletne wypełnienie
oraz wysłanie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego znajduj
ącego si ę na stronie internetowej pod adresem
www.goodyearclub.pl (dalej zwanego „
Rejestracją”). Wzór formularza
zgłoszeniowego stanowi Zał
ącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Pula Nagród jest ograniczona i wynosi 50 (pi
ęćdziesi
nagrody decyduje kolejno
ść poprawnej Rejestracji do wyczerpania puli Nagród.
4.

ąt) sztuk. O przyznaniu

1.

2.

3.

4.

5.

Wszelkie informacje pozyskane w zwi
ązku z Programem zostan
ą wykorzystane
wył ącznie dla celów przewidzianych Regulaminem. Informa
cje stanowi
ące dane
osobowe podlegaj
ą ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 19
97 r. o
ochronie danych osobowych oraz na zasadach okre
ślonych w § 9 regulaminu
Klubu.
Dane osobowe osób bior
ących udział w Programie b
ęd ą przetwarzane w zakresie,
w jakim zostan
ą podane w celu przeprowadzenia Programu, w szczegól
no ści
przyznania Nagród, wydania Nagród oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Administrator danych osobowych mo
że powierzy
ć przetwarzanie danych
osobowych w celach zwi
ązanych z realizacj
ą Programu, innemu podmiotowi (w
tym Agencji) na zasadach przewidzianych w art. 31 u
stawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych w drodze umowy
zawartej na pi
śmie.
Podanie przez osob
ę bior ąc ą udział w Programie danych osobowych jest
dobrowolne, cho
ć niezb ędne do wzi
ęcia udziału w Programie. Osoba bior
ąca
udział w Programie wyra
ża zgod ę na ich przetwarzanie oraz jest odpowiedzialna
za prawdziwo
ść i rzetelno ść podanych danych.
ące udział w Programie maj
ą prawo dost
ępu do swoich danych
Osoby bior
osobowych oraz ich poprawiania, a tak
że do
żądania zaprzestania ich
przetwarzania oraz ich usuni
ęcia.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1.
2.

3.

4.

Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługuje prawo zł
o żenia reklamacji
dotycz ącej przebiegu Programu.
Reklamacje mog
ą by ć składane w formie pisemnej poprzez wysłanie inform
acji
listem poleconym do Agencji na adres Pro Duct BBF,
ul. Jankowska 10, 02-129
Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kontak
t@goodyearclub.pl w
terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Uczestnika
informacji o zaistnieniu
ęd ącego podstaw
ą reklamacji
zdarzenia b
Reklamacja dotycz
ąca przebiegu Programu powinna zawiera
ć́ w szczególno
ści
dane Uczestnika, dat
ę̨ wyst ąpienia, opis zgłaszanych zastrze
że ń́ lub niezgodno
ści,
sformułowanie roszczenia oraz adres do dor
ęcze ń Uczestnika.
Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzy
gni ęcia reklamacji w formie
pisemnej poprzez wysłanie informacji listem polecon
my niezwłocznie, nie
pó źniej jednak ni
ż w terminie 14 dni od daty jej wpłny i
ęcia.
Warunki post
ępowania reklamacyjnego oraz decyzja w przedmiocie z
ło żonej
ą praw Uczestnika wynikaj
ących z powszechnie
reklamacji nie ograniczaj
obowi
ązuj ących przepisów prawa. Uczestnik mo
że skorzysta
ć z pozas ądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ros
zcze ń.

§ 5. Postanowienia końcowe
1.

Z zastrze żeniem odmiennych postanowie
pomi
ędzy Uczestnikami a Organizatorem i Agencj
po średnictwem poczty elektronicznej wysły anej na nast
kontakt@goodyearclub.pl.

ń Regulaminu, wszelka komunikacja
ą b ędzie odbywa
ć si ę za
ępuj ący adres e-mail

2.

