
WARUNKI OGÓLNE AKCJI PROMOCYJNEJ „LUCKY DAYS” 

ARTYKUŁ 1 – PREAMBUŁA  
 

Firma POINT S DEVELOPMENT, spółka akcyjna uproszczona, z kapitałem w wysokości 418 000 

euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Lyon pod numerem 491 028 627 00025, z 

siedzibą pod adresem: 9 rue Curie 69006 LYON, podjęła decyzję o przeprowadzeniu w 15 krajach 

Europy konkursu realizowanego w ramach promocji dotyczącej sprzedaży opon (dalej zwanej 

„Lucky Days”), podczas którego klienci będą mogli otrzymać nagrody na określonych poniżej 

zasadach. 

 
ARTYKUŁ 2 – PRZEDMIOT 
 
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnej „Lucky Days”. 

 

ARTYKUŁ 3 - OKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

Akcja promocyjna Lucky Days zostanie przeprowadzona w terminie od 1 maja 2018 r. do 30 

czerwca 2018 r. 

 
ARTYKUŁ 4 - WARUNKI REJESTRACJI I UCZESTNICTWA 
 
Wszyscy klienci, którzy dokonają zakupu 4 opon osobowych, Van lub 4x4 marki Point S lub 

Goodyear w jednym z punktów sprzedaży należących do sieci Point S w okresie od 1 maja 2018 

r. do 30 czerwca 2018 r. w jednym z krajów uczestniczących, mogą wziąć udział w losowaniu 

nagród wymienionych w artykule 5.  

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkałe w jednym z krajów, w 

których jest on organizowany. Dozwolone jest wzięcie udziału w konkursie tylko jeden raz przez 

osoby zamieszkałe w tym samym gospodarstwie domowym (takie samo nazwisko, taki sam adres 

i/lub taki sam numer rachunku bankowego IBAN/BIC).  

 

Za klientów, uważane są wszystkie osoby niezatrudnione w punkcie sprzedaży. W konkursie nie 

mogą wziąć udziału pracownicy i menedżerowie punktów sprzedaży należących do sieci Point S, 

a także firmy uczestniczące w opracowywaniu i przygotowywaniu konkursu, drukowaniu 

materiałów promocyjnych oraz organizacji akcji promocyjnej, jak również członkowie rodzin 

wszystkich tych osób. 
 

Aby wziąć udział, klient musi wypełnić kupon konkursowy i wrzucić go do urny w punkcie 

sprzedaży uczestniczącym w ofercie. 

 

Aby udział klienta w konkursie był ważny, musi on wypełnić kupon konkursowy sporządzony w 

postaci schematu lotto, wpisując następujące informacje: 

 

- Nazwisko 

- Imię 

- Adres 

- Kraj 

- Adres e-mail 

- Telefon komórkowy 



- Wybór marki 4 kupionych opon, dokonywany za pomocą pól, które należy zaznaczyć: Point S 

lub Goodyear  

- Datę zakupu 

- Miasto punktu sprzedaży POINT S, w którym opony zostały kupione: 

- Wybór 8 liczb z 50 przedstawionych w schemacie lotto, poprzez ich wpisanie w miejscu 

przeznaczonym do tego celu. Właśnie ta kombinacja 8 wybranych liczb będzie przedmiotem 

losowania. 
 

Po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, uczestnicy muszą wyrazić zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych. Zgoda ta jest wyrażana za pośrednictwem specjalnych 

pól kuponu konkursowego, które należy zaznaczyć:  

o Przeczytałem/am i akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu 

oraz warunki uczestnictwa.  

o Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych. 
 

Jeżeli uczestnik nie zaznaczy tych dwóch pól, jego udział w konkursie będzie uważany za 

nieważny i nie zostanie uwzględniony. 

 

Każdy kupon konkursowy, który nie został wypełniony przez uczestnika w całości lub jest 

całkowicie bądź częściowo nieczytelny, zostanie unieważniony i nie będzie brał udziału w 

losowaniu nagród. 
 

Każdy punkt sprzedaży biorący udział w akcji promocyjnej „Lucky Days” zbierze kupony 

konkursowe i prześle je zabezpieczoną przesyłką pocztową do Ośrodka Zarządzania, który jest 

odpowiedzialny za przetwarzanie danych z zebranych kuponów konkursowych.  

 

Dane adresowe Ośrodka Zarządzania: LOTO POINTS – indywidualny numer promocji 47378 – CS 

0016 – 13102 Rousset Cedex  

Wszelkie pytania dotyczące konkursu mogą być zadawane przez klientów w okresie od 01/05/2018 

do 30/09/2018 i kierowane do odpowiedzialnego za niniejszą akcję promocyjną działu obsługi klienta 

na następujący adres e-mail: points@play-web.fr 

  

Udział w akcji promocyjnej „Lucky Days” jest zastrzeżony wyłącznie dla klientów sieci Point S w 

następujących krajach:  

Niemcy, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Norwegia, Polska, Portugalia, 

Republika Czeska, Rumunia, Wielka Brytania, Słowenia i Turcja. 

 

ARTYKUŁ 5 – PRZYZNANIE I PRZEKAZANIE NAGRÓD  
 

Całkowita wartość nagród w ramach konkursu „Lucky Days” wynosi 100 000 € w odniesieniu do 

całej sieci Point S w 15 krajach uczestniczących. 

 

Losowanie nagród zostanie przeprowadzone w dniu 31 lipca 2018 r. przez komornika sądowego 

wyznaczonego przez firmę zarządzającą, w celu wyłonienia 8 zwycięskich liczb.  

Całkowita kwota nagród w wysokości 100 000 € zostanie podzielona w następujący sposób: 

 

8 trafnie wytypowanych liczb: 40 000€ do podziału pomiędzy zwycięzcami, którzy trafnie wpisali 
8 liczb 



7 trafnie wytypowanych liczb: 30 000€ do podziału pomiędzy zwycięzcami, którzy trafnie wpisali 

7 liczb 

6 trafnie wytypowanych liczb: 20 000€ do podziału pomiędzy zwycięzcami, którzy trafnie wpisali 

6 liczb 

5 trafnie wytypowanych liczb: 10 000€ do podziału pomiędzy zwycięzcami, którzy trafnie wpisali 

5 liczb 

W każdym przypadku istnienia więcej niż jednego zwycięzcy spowoduje, iż nagroda z danej puli 

zostanie równo podzielona pomiędzy zwycięzców posiadających daną ilość trafnie 

wytypowanych liczb.  

Przykład: jeżeli 3 zwycięzców trafnie wytypowało 7 liczb, nagroda w wysokości 30 000 € należna 

za 7 trafnych liczb zostanie podzielona równo pomiędzy nimi tak, że każdy zwycięzca otrzyma 

10 000 €. 
 

Jeżeli dla określonej ilości trafnie wytypowanych liczb nie będzie żadnego zwycięzcy, nagroda za 

daną ilość trafnie wytypowanych liczb nie zostanie w żaden sposób podzielona pomiędzy 

pozostałych zwycięzców. 
 

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z wylosowanymi liczbami począwszy od dnia 01/08/2018 na 

specjalnej stronie internetowej: www.lotoluckydays.fr  

Po przeprowadzeniu losowania zwycięskich liczb, uczestnicy będący zwycięzcami konkursu, 

zostaną o tym poinformowani pocztą e-mail i będą musieli przekazać najpóźniej do dnia 10 

września 2018 r. następujące dokumenty potwierdzające, niezbędne dla otrzymania nagrody:   

- faktura potwierdzająca dokonanie zakupu 4 opon w sieci Point S w okresie od 1 maja 2018 r. 

do 30 czerwca 2018 r.  

- dane swojego rachunku bankowego (nr IBAN). 
 

Brak przekazania organizatorowi konkursu wymienionych powyżej dokumentów w wyznaczonym 

terminie oznaczać będzie, że uczestnik nieodwołalnie rezygnuje z otrzymania nagrody bez 

jakichkolwiek praw do odwołania.  
 

Utracona nagroda zostanie w takim przypadku podzielona pomiędzy pozostałych zwycięzców 

tego samego rzędu nagród (przykładowo: jeżeli uczestnik tracący prawo do nagrody trafnie 

wytypował 6 liczb, utracona nagroda zostanie podzielona pomiędzy pozostałych zwycięzców, 

którzy trafnie wytypowali 6 liczb), pod warunkiem, że ci ostatni prześlą kompletne, prawidłowe 

dokumenty potwierdzające. 

 

W przypadku zwycięzców zamieszkałych w krajach, których waluta jest inna, niż Euro, 

przeliczenie wartości nagrody zostanie przeprowadzone na podstawie kursu wymiany walut 

obowiązującego na dzień wypłacenia nagrody. 
 

W przypadku krajów, w których zwycięzca jest zobowiązany do zapłaty podatku od otrzymanej 

nagrody, organizator oświadcza, że zwycięzca konkursu jest jedyną osobą odpowiedzialną za 

zapłatę tego podatku, a organizator w żaden sposób nie zastępuje go w tym względzie. 

 

ARTYKUŁ 6 – MATERIAŁY KOMUNIKUJĄCE DOTYCZĄCE AKCJI PROMOCYJNEJ „LUCKY DAYS” 
 

Po zakończeniu akcji promocyjnej „Lucky Days” opracowana zostanie publikacja, w której mogą 

zostać zamieszczone zdjęcia punktu sprzedaży oraz zwycięzcy(ów), a także ich nazwiska, imiona i 

kraje pochodzenia, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, praw czy korzyści innych, 

niż samo przekazanie nagrody. 
 

Niniejsza zgoda na opublikowanie danych jest wydawana przez każdego uczestnika poprzez 

zamieszczenie odpowiednich informacji na kuponie konkursowym „Lucky Days” i zaznaczenie na 



kuponie specjalnego pola określającego obowiązujące w tym zakresie warunki regulaminu, które 

zostały zamieszczone w streszczeniu na kuponie konkursowym oraz na plakacie, a w wersji 

kompletnej w dokumentacji ogólnych warunków konkursu, dostępnej w każdym punkcie 

sprzedaży.   

 

 

 

ARTYKUŁ 7 – DANE OSOBOWE I KONTROLA ZAKUPÓW 
 

7.1 – Dane osobowe 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma POINT S DEVELOPMENT, z 

siedzibą pod adresem 9 rue Curie w Lyonie (69006).  
 

Wzięcie udziału w konkursie nie jest w żaden sposób uzależnione od bezpośredniego otrzymania 

jakichkolwiek informacji od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub jego firm 

partnerskich. 

 

Dane pozyskiwane w ramach niniejszego konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu jego 

przeprowadzenia i obejmują następujące dane uczestnika: jego nazwisko, imię, adres, kraj, adres e-
mail, numer telefonu komórkowego oraz historię jego zakupów opon. 
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji akcji promocyjnej „Lucky Days”, a także 

przesyłania informacji i ofert dotyczących usług świadczonych przez firmę POINT S w ramach 

dalszych prowadzonych kampanii marketingowych i komunikacyjnych.  

 

Uczestnicy są informowani o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz przyczyn, dla których 

jest to konieczne w przypadku poszczególnych czynności. 

Dane osobowe uczestników będą przechowywane na terenie Europy przez okres wynoszący 

maksymalnie 36 miesięcy od ich pozyskania, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw 

przysługujących członkom sieci zgodnie z postanowieniami dyrektyw europejskich dotyczących 

określenia sposobu postępowania z prawami osobowymi po śmierci, który każdy uczestnik może 

określić.   

Dane zamieszczone na kuponie konkursowym muszą zostać uzupełnione o informacje określone, 

jako obowiązkowe - w razie ich braku uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w losowaniu 

nagród w ramach konkursu „Lucky Days”.  

Pozyskiwane dane o charakterze osobowym są przeznaczone wyłącznie dla firmy POINT S 

DEVELOPMENT, która działa na rzecz punktu sprzedaży, w którym dokonany został zakup, a także 

krajowej siedziby głównej Point S i nie będą mogły być wykorzystywane w jakikolwiek sposób 

przez strony trzecie. 

 

Zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, uczestnicy mają 

prawo dostępu, modyfikacji i usunięcia swoich danych.  

W tym celu powinni oni przesłać odpowiedni wniosek na piśmie do Działu Komunikacji POINT S 

DEVELOPMENT, na następujący adres:  

Point S Development - 9 rue Curie - 69006 LYON lub pocztą e-mail: contact@points-

development.com. 

 



Osoby, które skorzystają z przysługującego im prawa usunięcia ich danych przed zakończeniem 

realizacji konkursu „Lucky Days” automatycznie rezygnują z udziału w konkursie.  

 

Po zapoznaniu się z całością niniejszych warunków, uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych. Zgoda ta jest wyrażana za pośrednictwem specjalnych 

pól kuponu konkursowego, które należy zaznaczyć:  

 Przeczytałem/am i akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz 

warunki uczestnictwa.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych. 
 
ARTYKUŁ 8 – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

8.1 – Wystąpienie przypadku siły wyższej 

 

Firma POINT S DEVELOPMENT nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wystąpienia 

przypadku siły wyższej lub jakichkolwiek innych zdarzeń całkowicie niezależnych od jej woli (w 

szczególności w razie problemów technicznych itd.), które mogą zakłócić prawidłową organizację 

i zarządzanie przeprowadzaniem konkursu „Lucky Days”, lub które mogą zmusić ją do skrócenia, 

przedłużenia, odłożenia, modyfikacji lub anulowania niniejszej akcji promocyjnej dotyczącej 

sprzedaży opon. 

 

8.2 – Prawo właściwe  

 

Konkurs „Lucky Days”i niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa francuskiego. 

 

Wszystkie spory dotyczące ważności, interpretacji i wykonania niniejszego regulaminu będą 

rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Handlowy miasta Lyon. 

 

 

ARTYKUŁ 9 - REGULAMIN 

 

Niniejszy regulamin został zdeponowany w kancelarii pani mecenas Sandrine MANCEAU, 

komornika sądowego z siedzibą pod adresem 130 rue Saint-Charles 75015 PARYŻ. 

Jest on dostępny bezpłatnie w punktach sprzedaży biorących udział w akcji promocyjnej.   


