
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„OSZCZĘDZAJ Z SEMPERIT – 2020” 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady 

przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą: „Oszczędzaj z Semperit –  2020” (dalej 

zwanej „Promocją”). 

 

2) Organizatorem Promocji jest spółka Continental Opony Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16c, 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 numerem KRS: 0000067346, REGON: 012168279, NIP: 5261650001, 

o kapitale zakładowym w wysokości: 34.050.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). 

 

3) Promocja jest organizowana za pośrednictwem strony internetowej 

www.oszczedzajzsemperit.pl. 

 

4) Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5) Promocja polega na udostępnieniu uczestnikowi Promocji (dalej zwanemu 

„Uczestnikiem”) kodu rabatowego (dalej zwanego „Kodem Rabatowym”) 

uprawniającego do skorzystania z rabatu w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na 

zakup opon marki Semperit na zasadach opisanych w Regulaminie.  

 

6) Liczba Kodów Rabatowych w ramach Promocji jest ograniczona. Organizator 

udostępni Kod Rabatowy dla pierwszych 200 (słownie: dwustu) Uczestników, którzy 

prawidłowo uzupełnią i prześlą formularz rejestracyjny dostępny na stronie 

internetowej, o której mowa w § 1. ust. 3 Regulaminu. 

 

7) Oponami objętymi Promocją są wyłącznie opony ciężarowe marki Semperit oferowane 

do sprzedaży w punktach sprzedaży mających autoryzację Organizatora na sprzedaż 

opon marki Semperit. Lista takich punktów sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

 

8) Promocja trwa w okresie od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia wyczerpania puli Kodów 

Rabatowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku. 

  

http://www.oszczedzajzsemperit.pl/


 

 

 § 2.  

UCZESTNICY PROMOCJI 

1) Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 

). 

 

2) W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Promocji nie mogą 

brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków 

rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§ 3.  

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

1) Celem wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w terminie określonym                                

w § 1. ust. 8 Regulaminu prawidłowo uzupełnić oraz wysłać do Organizatora formularz 

rejestracyjny dostępny na stronie internetowej, o której mowa w § 1. ust. 3 Regulaminu 

(dalej zwany „Formularzem Rejestracyjnym”). 

 

2) Uzupełniając Formularz Rejestracyjny uczestnik Promocji: 

a) podaje następujące dane: 

− imię i nazwisko przedsiębiorcy lub dane osoby prawnej Uczestnika, 

− adres pocztowy Uczestnika (adres korespondencyjny/adres siedziby 

Uczestnika/adres wykonywania działalności gospodarczej), 

− adres e-mail, na który ma zostać przekazany Kod Rabatowy, 

− informacje dotyczące floty Uczestnika (liczbę pojazdów/zestawów, średni 

wiek floty, posiadany tytuł prawny), 

− informacje dotyczące opon (obecnie używane przez Uczestnika marki 

opon, rozmiary używanych obecnie opon), 

− typ świadczonego przez Uczestnika transportu, 

b) wybiera ze wskazanej listy jeden punkt sprzedaży, w którym dokona zakupu opon 

z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. 

 

3) Poprawna rejestracja zgodnie z § 3. ust. 1 i 2 Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu 

powoduje uzyskanie przez Uczestnika Promocji prawa do otrzymania Kodu 

Rabatowego. 

 

4) Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Kod Rabatowy. 



 

 

 

§ 4. 

REALIZACJA KODU RABATOWEGO 

1) Kod Rabatowy w postaci ciągu pięciu znaków przesyłany jest Uczestnikowi w formie 

wiadomości e-mail na podany przez niego adres e-mail po dokonaniu rejestracji 

zgodnie z § 3. Regulaminu. 

 

2) W razie braku możliwości przekazania Kodu Rabatowego z powodu podania 

nieprawidłowego adresu e-mail Uczestnik traci prawo do rabatu. 

 

3) Użycie Kodu Rabatowego jest możliwe wyłącznie w punkcie sprzedaży wybranym 

przez Uczestnika podczas rejestracji, o której mowa w § 3. Regulaminu.  

 

4) Zmiana punktu sprzedaży wybranego podczas rejestracji nie jest dopuszczalna. 

 

5) Celem otrzymania rabatu Uczestnik Promocji, podczas wizyty w wybranym przez 

siebie punkcie sprzedaży, zgłasza zamiar wykorzystania Kodu Rabatowego podając 

go pracownikowi tego punktu sprzedaży. Pracownik punktu sprzedaży dokonuje 

weryfikacji otrzymanego Kodu Rabatowego i po pozytywnej weryfikacji Uczestnik 

Promocji otrzymuje rabat. 

 

6) Kod Rabatowy może zostać wykorzystany w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 

października 2020 roku. Po upływie tego okresu Kody Rabatowe tracą ważność, co 

skutkuje wygaśnięciem prawa do otrzymania rabatu. 

 

7) Kod Rabatowy uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 100 zł 

(słownie: sto złotych) od ceny sprzedaży brutto obowiązującej w dacie zakupu na 

każdą oponę objętą Promocją, przy czym na nie więcej niż 12 (słownie: dwanaście) 

sztuk opon.  

 

8) Użycie Kodu Rabatowego przez Uczestnika Promocji ponownie nie daje prawa do 

rabatu, nawet jeśli przy pierwszym użyciu Uczestnik uzyskał rabat dla mniejszej niż 12 

(słownie: dwanaście) liczby opon. 

 

9) Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Kodu Rabatowego na ekwiwalent 

pieniężny lub rzeczowy. 

 



 

 

10) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i anulacji Kodów Rabatowych, jeżeli 

zajdzie podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania pozyskanych Kodów 

Rabatowych. 

 

§ 5.  

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1) Reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać w formie pisemnej na adres 

Organizatora: Continental Opony Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 

Warszawa z dopiskiem "Oszczędzaj z Semperit -  2020". 

 

2) Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę Uczestnika Promocji, adres 

e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

 

3) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

4) O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi uczestnika w formie 

pisemnej bądź w drodze wiadomości e-mail wysłanej na wskazany w reklamacji adres 

email. 

§ 6. 

DANE OSOBOWE 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników oraz reprezentantów Uczestników, 
o których to danych mowa w § 3. ust. 2 (dalej zwanych „Danymi Osobowymi”) jest 
Organizator (Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, 
przy ul. Żwirki i Wigury 16C). 

2) Uczestnik Promocji ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych 

Danych Osobowych w celu otrzymywania od Organizatora ofert dotyczących 

sprzedaży produktów i usług. Niewyrażenie zgody dla celów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim nie ma wpływu na prawo do uzyskania Kodu Rabatowego. 

 

3) Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących 

podstawach prawnych: 

a) W celu realizacji Promocji, w tym w szczególności przeprowadzenia procesu 
rejestracji, przekazywania Kodu Rabatowego oraz rozpatrywania ewentualnych 
reklamacji, Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, którym jest którym jest umożliwienie Uczestnikom 
Promocji wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi jej 
przeprowadzenie, przy czym Dane Osobowe przetwarzane będą przez czas 



 

 

trwania Promocji lub przeprowadzenia ewentualnego postępowania 
reklamacyjnego. 

b) W celu realizacji marketingu bezpośredniego pocztą tradycyjną na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przy czym Dane Osobowe 
przetwarzane będą przez okres trzech lat kalendarzowych od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym przeprowadzono Promocję. 

c) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów 
administratora, przy czym Dane Osobowe przetwarzane będą do czasu 
przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

d) W celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi 
przepisami dotyczącymi podatków, przy czym Dane Osobowe przetwarzane będą 
przez okres pięć lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w 
którym przeprowadzono Promocję. 

4) Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak 

dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, agencje marketingowe (którzy 

świadczą usługi dla Continental Opony Polska i gwarantują odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych). 

5) Każda osoba, której dotyczą Dane Osobowe ma prawo dostępu do ich treści, ich 

sprostowania / uzupełnienia / usunięcia / przenoszenia / ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można 

zrealizować wysyłając swoje żądanie pisemnie na adres Organizatora lub 

elektronicznie na adres e-mail: rodo@continental.com. Uczestnik ma prawo do 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, listownie na adres ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa lub przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

 

6) Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Promocji, w tym również przeprowadzenia przez Administratora ewentualnego 

postępowania reklamacyjnego. 

 

7) We wszystkich sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych można 

kontaktować się z administratorem pod adresem mail: rodo@continental.com lub 

korespondencyjnie na adres siedziby Organizatora.  

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Warunkiem przystąpienia przez Uczestnika do Promocji jest akceptacji niniejszego 

Regulaminu. 

 

2) Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia 

Promocji. 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
mailto:rodo@continental.com


 

 

 

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, 

których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

b) udział w Promocji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym 

spowodowane, 

c) przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej, o której mowa w § 1. ust. 3 

Regulaminu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, 

wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora, 

d) brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących 

po stronie tego Uczestnika, w szczególności za niedoręczenie Kodu Rabatowego 

spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych 

danych osobowych niezbędnych do doręczenia Kodu Rabatowego lub z powodu 

zaprzestania używania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego 

podczas rejestracji. 

 

4) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Promocji. 

Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach 

mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego. 

 

5) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. Nie ma to wpływu 

na prawa już nabyte przez Uczestnika Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym 

Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej, o 

której mowa w § 1. ust. 3 Regulaminu. 

 

6) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

7) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej, o której mowa w § 1. ust. 3 

Regulaminu.  



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI 

„OSZCZĘDZAJ Z SEMPERIT – 2020” 

LISTA PUNKTÓW SPRZEDAŻY OPON MARKI SEMPERIT 

Nazwa Ulica i numer Miejscowość 
Kod 

pocztowy 

ACTIVE SERWIS SP. Z O.O. SP. K. UL.  CIURLIONISA 5 MARKI 05-270 

AUTO EXPERT SP. Z O.O. UL. BRZOZOWA 26 KOSZALIN 75-136 

AUTO OPONY SP. Z O.O. UL. ŚMIECIŃSKA 17 CIECHANÓW 06-400 

CSZ SERVICE UL. ROLNA 8 KIELCE 25-001 

F.U.H. SERWIS-GUM WOJCIECH SAKOWSKI UL. BIAŁOSTOCKA 29 ŁOSICE 08-200 

GAS-TRUCK PLUS UL. POZNAŃSKA 112 ŁOWICZ 99-400 

GUMER ROBERT KUŹMIAK UL. RADZYŃSKA 4 MIĘDZYRZEC PODLASKI 21-560 

GUMMIX UL. LEGIONÓW 244 CZECHOWICE-DZIEDZICE 43-502 

HANDEL OGUMIENIEM OMEGA PAWEŁ WIŚNIEWSKI UL. WYSZOGRODZKA 63A PŁOŃSK 09-100 

HURTOWNIA OGUMIENIA I SZYB SP.J. UL. GOSPODARCZA 11 ŻARY 68-200 

LATEKS PAWEŁ KULIGA I PIOTR KULIGA SP.J. GOŁKOWICE 8 BYCZYNA 46-220 

MAJOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ PODPŁOMIEŃ 316 TYMBARK 34-650 

MIK JĘDRZEJCZYK SPÓŁKA JAWNA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 182 WYSZKÓW 07-202 

OGUMIENIE SAMOCHODOWE KLENART UL. RYBNICKA 251 ŻORY 44-240 

OPONY BUNAR SP. Z O.O.  UL. KLONOWA 42 LUBLINIEC 42-700 

OPONY GOCZOŁ EDWARD GOCZOŁ UL. 1 MAJA 35A STRZELCE OPOLSKIE 47-100 

P.P.H.U. FERGOPOL PAWEŁ KOWALCZYK UL. WOJSKA POLSKIEGO 14 KŁOBUCK 42-100 

PHU OPONEX RYSZARD MARKIEWICZ UL. LIPOWA 70B BEŁCHATÓW 97-400 

POLSKI SERWIS OPONY JAROSŁAW FIJOŁEK UL. BENZYNOWA 5 GDAŃSK 80-711 

QUIN GUM S.C. SŁAWOMIR MROŻEK UL. GWARKÓW 53 LĘDZINY 43-143 

UNIGUM BRODNICA UL. PODGÓRNA 63 BRODNICA 87-300 

UNIGUM BYDGOSZCZ UL. TORUŃSKA 262 BYDGOSZCZ 85-831 

UNIGUM CHOJNICE UL. BYDGOSKA 20 CHOJNICE-PAWŁÓW 89-600 

UNIGUM GRUDZIĄDZ UL. CHEŁMIŃSKA 206 GRUDZIĄDZ 86-300 

UNIGUM INOWROCŁAW UL. POZNAŃSKA 96 INOWROCŁAW 88-100 

UNIGUM PŁOCK UL.TARGOWA 1 PŁOCK 09-400 

UNIGUM SZCZECINEK UL. PILSKA 11 SZCZECINEK 78-400 

UNIGUM TCZEW UL. GDAŃSKA 32 TCZEW 83-110 

UNIGUM TORUŃ DWORCOWA UL. DWORCOWA 3D TORUŃ 87-100 

UNIGUM TORUŃ RYDYGIERA UL. RYDYGIERA 41 TORUŃ 87-100 

UNIGUM ŻNIN UL. SKŁADOWA 3 ŻNIN 88-400 

WULKANEX MULARCZYK SP. Z O.O. UL. OGRODOWA 27 STARE MIASTO 62-571 

WULKANIZACJA PIOTR STAROSTA  BUGAJ 7 BABIAK 62-620 

WULKANO PERFECT UL. PIASECKA 200 ŚWIDNIK 21-040 

Z.U.M. CEZAR KOŁACZYK MAŁGORZATA  UL. WADOWICKA 60 INWAŁD 34-120 
 

 

 


