
REGULAMIN KONKURSU 

RIDE 4  

§1.  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs  ̨

prowadzony pod nazwą „RIDE 4” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.  

2. Konkurs jest współorganizowany przez:  

• Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie 

Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. Kleine Kloosterstraat 10, wpisana do 

tamtejszego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca 

działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego 

przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA Spółka akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą 

w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa), wpisany 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 0000649290, REGON: 365967759, NIP: 7822128296 (dalej 

jako „Bridgestone”).  

• Yamaha Motor Europe N.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 
1119NC Schiphol-Rijk, działającą przez Yamaha Motor Europe N.V. (S.A.) – Oddział w 
Polsce, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000317805, REGON: 141650639, 
NIP: 1070031354,  

(dalej jako "Yamaha").zwanych dalej łącznie „Organizatorami”.  

3. Fundatorami nagród w Konkursie określonych w § 4 Regulaminu są Organizatorzy, przy czym każdy 

z Organizatorów jest fundatorem określonej puli nagród zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami 

Organizatorów.   

4. Konkurs  prowadzony  jest  na  polskim  fanpage’u  Bridgestone  

(https://www.facebook.com/Bridgestone.Polska/) oraz na polskim fanpage’u Yamaha Motor 
Polska (https://www.facebook.com/YamahaMotorPolska/) (dalej łącznie jako „Profile FB” lub 
każdy z osobna jako „Profil FB”)  

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu  ̨16.09.2020 o godzinie 12:00 i zakończy się 30.09.2020 o godzinie 
23:59.  

6. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na Profilach FB jest jednoznaczne z podaniem go do 

wiadomości Uczestników i wejściem w życie.  

7. Konkurs nie jest grą losową określoną w̨ ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).   

8. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

9. Konkurs będzie się ǫdbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz  ́ obowiązującym 

prawem.  

§2.  

Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Uczestnikiem Konkursu staje się  ̨ osoba, która spełnia wszystkie wymagania §2 Regulaminu, 

akceptuje niniejszy Regulamin i wypełnia zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu.   
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2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie 

pozostałe warunki Regulaminu.   

3. W konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.  

22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

4. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby biorące bezpośredni udział w prowadzeniu konkursu, a 

także pracownicy Organizatorów lub członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, rodzice małżonków  

5. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru Nagrody tj. imię,  ̨ nazwisko 

Uczestnika Konkursu, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail muszą być zgodne z 

rzeczywistością.  ̨ Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem 

konieczne, aby otrzymać Nagrodę.  ̨Organizatorzy zastrzegają prawo do odmowy wydania Nagrody 

w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika wystąpi uzasadnione podejrzenie, że 

podane przez Uczestnika dane są niezgodne z  ̨rzeczywistością.   ̨

  

§3.  

Zadanie konkursowe  

1. Uczestnik ma za zadanie:   

a) wykonać Zgłoszenie konkursowe, w postaci zamieszczenia komentarza pod postem 
konkursowym na dowolnym z Profili FB, wraz::  

• ze swoim zdjęciem na jednośladzie Yamaha – w przypadku komentarza na 
Profilu FB Yamaha  albo   

• ze swoim zdjęciem na motocyklu na oponach Bridgestone – w przypadku 
komentarza na Profilu FB Bridgestone (dalej jako „Zgłoszenie”),  

b) zapoznać się z Regulaminem, w tym z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w 

związku z udziałem w Konkursie, przyjmując do wiadomości, iż Konkurs odbywa się zgodnie 

z ich treścią.  

Ponadto, Organizatorzy uzależniają możliwość odbioru Nagrody od spełnienia warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Uczestnik musi być autorem Zgłoszenia i posiadać do niego nieograniczone osobiste i majątkowe 

prawa autorskie. Zgłoszenie nie może naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, 

praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych osób. Zgłoszenie powinno mieć charakter twórczy 

i indywidualny.  

3. W konkursie będzie brane pod uwagę tylko jedno, pierwsze zdjęcie przesłane przez danego 
Uczestnika na pierwszy z Profili FB. Wybór Profilu FB, na którym Uczestnik zamieści Zgłoszenie 
należy do Uczestnika.  

4. Organizatorzy mogą usunąć dowolne Zgłoszenie, gdy stwierdzą, że zgłoszone przez Uczestnika 

zgłoszenie konkursowe:   

a) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przedstawia takie zachowanie lub 

zaniechanie,   

b) ma charakter erotyczny albo pornograficzny,   

c) zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, 

kulturową, etniczną, religijną lub na jakimkolwiek innym tle);   

d) zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,   

e) narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,   

f) zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki „Bridgestone” lub „Yamaha”).   



5. Usunięcie Zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.   

6. Przesyłając Zgłoszenie do Organizatora, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizatorzy będą 

korzystać ze zgłoszeń konkursowych w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, jak również 

udziela Organizatorom niewyłącznej licencji, na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, 

uprawniającej Organizatorów do korzystania ze zdjęcia w swoich mediach społecznościowych 

takich jak FB, Instagram, Twitter w szczególności zamieszczania ich w postach (w tym 

promowanych). Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatorów za skutki 

zgłoszenia w Konkursie zdjęcia, które narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa 

własności intelektualnej (w tym prawa autorskie), wizerunek lub dobra osobiste osób trzecich a w 

przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami wobec Organizatorów, Uczestnik 

zobowiązany będzie zwolnić Organizatorów z odpowiedzialności wynikającej z naruszenia tych 

prawa przez Uczestnika.  

§4.   

Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody  

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są:  

a) 25 nagród głównych – egzemplarz gry „RIDE 4” tj. „token”  pozwalający na pobranie gry przez 

Internet w ramach platform elektronicznej dystrybucji programów i gier, przy czym każdy 

token ma wartość od 219,99 do 289,99 PLN brutto.  

b) 25 nagród dodatkowych - możliwość bezpłatnego wypożyczenia skutera Yamaha o pojemności 
do 125 CCM,  na weekend (do zrealizowania w okresie od 17.06.2021 do 20.08.2021 u 
wskazanych Autoryzowanych Dealerów Yamaha Motor w Warszawie, Poznaniu. Katowicach, 
Krakowie i Wrocławiu; przy czym każda z nagród dodatkowym na wartość 450 PLN brutto; 
warunkiem odebrania nagrody jest posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy i 
podpisanie umowy powierzenia pojazdu Yamaha do jazdy testowej. Ponadto Zwycięzcy, którzy 
wypożyczą skuter albo motocykl, a następnie zakupią, w ciągu 2 miesięcy dowolny skuter lub 
motocykl Yamaha, otrzymają od Bridgestone w ramach nagrody dodatkowej komplet opon 
motocyklowych albo skuterowych z bieżącej oferty, o wartości do 2 000 PLN brutto.  

(dalej łącznie jako „Nagrody”).  

2. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzi po jednym 

przedstawicielu każdego z Organizatorów, a decyzje podejmowane są jednomyślnie.   

3. Nagrody zostaną przyznane 25 Zwycięzcom, których zdjęcia zostaną wybrane jako najciekawsze, 
najbardziej oryginalne i kreatywne. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w 
zakresie wyboru Zwycięzców.  

4. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę główną oraz jedną nagrodę dodatkową 
(wypożyczenie skutera / motocykla Yamaha + komplet opon Bridgestone, w przypadku spełnienia 
warunku ich otrzymania określonego w ust. 1 lit. b).  

5. O wynikach Konkursu Zwycięzcy zostaną poinformowani w komentarzu pod postem konkursowym 
na Profilu FB, na którym dany Uczestnik zamieścił Zgłoszenie, w terminie do 05.10.2020. W poście 
zawierającym ogłoszenie wyników Konkurs, Organizator będący administratorem danego Profilu 
FB zwróci się do Zwycięzców z prośbą, aby  w wiadomościach prywatnych do danego Organizatora, 
przesłali mu swoje pełne dane tj. imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, adres zamieszkania, numer  ̨
telefonu, adres e-mail, oraz wskazali na jaką platformę (tj. PC, X-BOX, Play Station) ma być 
przeznaczony token. Zwycięzcy powinni udzielić takiej informacji w terminie do dnia 07.10.2020, 
pod rygorem utraty prawa do Nagrody i możliwości przydzielenia jej przez Organizatorów 
kolejnemu Uczestnikowi z listy rankingowej określonej przez Komisję Konkursową.  

6. Wydanie Nagród głównych nastąpi dnia 08.10.2020 poprzez przesłanie Zwycięzcom na wskazane 
przez nich adresy mailowe tokenów umożliwiających pobranie gry. Gra zostanie udostępniona 



Zwycięzcom przez jej producenta tj. Milestone srl. z siedzibą: Via Olona, 2 - 20123 Mediolan, 
Włochy.  

7. W związku z otrzymaniem nagrody głównej i nagrody dodatkowej Uczestnik otrzyma również 

dodatkową nagrodę pieniężną w wysokość 11,11% wartości nagrody głównej i nagrody 

dodatkowej. Organizator przekaże dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie należnego 

zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody głównej i nagrody 

dodatkowej i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem 

zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu Zwycięzcy.  

8. Celem wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zwycięzca udostępni 

Organizatorowi wymagane zgodnie z przepisami prawa dane osobowe, jeśli nie zostały one 

przekazane wcześniej.  

9. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.  

§5.  

Postępowanie reklamacyjne  

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą b̨yć zgłaszane przez Uczestników, w formie pisemnej, na 

adres korespondencyjny dowolnego Organizatora, według wyboru Uczestnika tj. Bridgestone 

Europe NV/SA Spółka akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 18B, 

02676 Warszawa) lub Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Al. 

Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa. Reklamacje mogą być zgłaszane również za pośrednictwem 

profilu FB każdego z Organizatorów, przy czym Organizator ma prawo podjąć czynności zmierzające 

do weryfikacji osoby zgłaszającego.  

2. Reklamacje mogą  ̨być zgłaszane nie później niż do upływu dwóch tygodni od dnia zakończenia 

Konkursu.  

3. Organizator prosi Uczestników o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnych następujących elementów:  

a) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;   

b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;   

c) podpis reklamującego w wypadku reklamacji składanych pisemnie,   

d) wskazanie Zgłoszenia danego Uczestnika.  

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 

daty ich otrzymania.    

5. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.   

§6.  

Dane osobowe  

1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są:  

a) spółka Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie 

Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. Kleine Kloosterstraat 10, wpisana do tamtejszego 

Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w 

Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone 

Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. (adres: ul. Postępu  

18B, 02-676 Warszawa (dalej jako „Bridgestone”)  

b) Yamaha Motor Europe N.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC 
Schiphol-Rijk, działającą przez Yamaha Motor Europe N.V. (S.A.) – Oddział w Polsce, Al. 
Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000317805, REGON: 141650639, NIP: 1070031354,  



2. (dalej jako "Yamaha").Dane osobowe Uczestnika podane w celach związanych z niniejszym 

Konkursem, przetwarzane są zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.  

  

§7.  

Naruszenie Regulaminu  

1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie. Decyzję 

w tej sprawie podejmują Organizatorzy.  

2. Podanie nieprawdziwych, bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.  

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną  ̨odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w 

Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez 

Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

§8.  

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania 

konkursu. Żadna ze zmian nie będzie prowadziła do utarty praw nabytych przez Uczestników przed 

taką zmianą. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem opublikowania nowej treści 

Regulaminu na obydwu Profilach FB.  

  

   



Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w konkursie 
„RIDE 4”  

  

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:  

a) spółka Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie 

Flamandzkim, miejscowości Zaventem, ul. Kleine Kloosterstraat 10, wpisana do tamtejszego 

Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0441.192.820, prowadząca działalność gospodarczą w 

Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone 

Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. (adres: ul. Postępu  

18B, 02-676 Warszawa (dalej jako „Bridgestone”)  

b) Yamaha Motor Europe N.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC 
Schiphol-Rijk, działającą przez Yamaha Motor Europe N.V. (S.A.) – Oddział w Polsce, Al. 
Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000317805, REGON: 141650639, NIP: 1070031354, 

(dalej jako "Yamaha"). (dalej zwani łącznie „Współadministratorami” lub każdy z osobna 

„Współadministratorem”).   

  

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy 

zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w 

szczególności uzgodniliśmy, że:   

a) Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  jest odpowiedzialny za wykonanie 

obowiązku informacyjnego.  

b) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw 

Właściciela danych osobowych.   

c) Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce pełni funkcję punktu 

kontaktowego (pod adresem korespondencyjnym: michal.kaczmarek@bridgestone.eu).   

d) W każdym przypadku, każdy Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw właściciela 

danych osobowych pozostałych Współadministratorom, którzy przetwarzali dane osobowych.   

  

Twoje dane osobowe podane podczas dokonywania Zgłoszenia do Konkursu oraz ewentualnie po 

ogłoszeniu zwycięzców Konkursu, będą przetwarzane:  

  

• w związku z Twoim udziałem w Konkursie, w tym w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, 

wydania Nagród, rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia ewentualnej korespondencji jak 

również dochodzenia roszczeń lub ochrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami jeśli 

dotyczy;  

• spełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków związanych z rozliczeniem 

nagrody w Konkursie, w szczególności obowiązków podatkowych.  

  

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

  

• prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, 

wydania Nagród oraz ewentualnej komunikacji)  

• prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (dla przetwarzania Twoich danych w celu 

obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji);  

• prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (dla przetwarzania Twoich danych w celu 

dochodzenia roszczeń lub ochrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami)  



• obowiązek wynikający z przepisów prawa i nałożony na Współadministratorów w związku z 

rozliczeniem Nagrody, w szczególności spełnieniem obowiązków podatkowych.  

• Zawarta umowa licencji w związku z wygraną w Konkursie.  

  

Na potrzeby związane z organizacją Konkursu Współadministratorzy mogą powierzać Twoje dane 

osobowe innym podmiotom: agencjom marketingowym, dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje 

dane będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługa Konkursu), 

producentowi gry stanowiącej Nagrodę w Konkursie.  

  

Gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Współadministratora:  

• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu dalszej obsługi udziału w Konkursie 

przy czym Współadministrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego 

stronie  wystąpi ważna podstawa dla dalszego przetwarzania, która przewyższa interesy 

podmiotu danych,  

• Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń jakie można 

zgłosić w ramach reklamacji oraz roszczeń, które przysługują Tobie lub Współadministratorowi 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku udziałem w Konkursie;  

  

Gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek nałożony na Współadministratora – Twoje dane 

będą przetwarzane do chwili wygaśnięcia obowiązku, który wynika z przepisów prawa.  

  

Gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie umowy licencji w związku z wygraną w Konkursie – 

Twoje dane będą przetwarzane do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a następnie do chwili 

przedawnienia roszczeń jakie można byłoby zgłosić w związku z umową.  

  

Ponadto Twoje dane Współadministrator może przechowywać w celu udowodnienia, że 

Współadministrator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozliczalność).  

  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:  

  

dostępu do Twoich danych  w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie 

dane Współadministrator przetwarza oraz 

otrzymać kopię Twoich danych w formie dla  

Ciebie czytelnej  

  

poprawienia Twoich danych  

  

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy 

np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, 

numer telefonu, adres e-mail  

  

  

usunięcia Twoich danych  

  

  

• gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już 

niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane przez  

Współadministratora;  

  

• cofniesz Twoją zgodę na przetwarzanie 

danych;  



  

• zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania 

Twoich danych;  

  

• Twoje dane będą przetwarzane 

niezgodnie z prawem;  

  

• dane powinny być usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku  

wynikającego z przepisu prawa  

    

do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe 

możesz zażądać, aby nie były one dalej 

przetwarzane przez czas, w którym 

Współadministrator sprawdzi  

ich prawidłowość;  

  

• gdy Twoje dane są przetwarzane 

niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby 

zostały usunięte;  

  

• dane  nie  będą  już 

 potrzebne  

Współadministratorowi ale mogą być 

potrzebne Tobie w celu dochodzenia 

roszczeń albo obrony przed  

roszczeniami;  

  

• gdy wniesiesz sprzeciw wobec 

przetwarzania – do czasu, w którym 

Współadministrator ustali czy podstawy 

przetwarzania przeważają nad podstawą  

Twojego sprzeciwu  

  

do przenoszenia Twoich danych  otrzymania  ich  w  czytelnym 

 formacie  i przekazania ich innemu 

wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane 

są przetwarzane na podstawie Twojej zgody)  

  

  

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla obsługi przez 

Współadministratorów Twojego udziału w Konkursie W przypadku, gdybyś nie podał Twoich danych 

albo jeżeli zażądasz usunięcia Twoich danych, Współadministratorzy nie będą w stanie obsługiwać 

Twojego udziału w Konkursie, zrealizować Twoich uprawnień wynikających z Konkursu i rozparzyć 

Twojej reklamacji, a także prawidłowo korzystać z udzielonej licencji w razie wygranej w Konkursie.  

  



Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (np. poza celami wyżej 

wskazanymi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biuro Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

  

  

  

  

  



Wykaz zmian w Regulaminie: 

 

W dniu 15.06.2021 zmianie uległ par. 4 ust 1. regulaminu. 

 

Pierwotna treść: 

§4. 

Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody 

1.Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są: 

a) 25 nagród głównych – egzemplarz gry „RIDE 4” tj. „token”  pozwalający na pobranie gry 

przez Internet w ramach platform elektronicznej dystrybucji programów i gier, przy czym każdy 

token ma wartość    od 219,99 do 289 ,99 PLN brutto.  

b) 25 nagród dodatkowych- możliwość bezpłatnego wypożyczenia skutera Yamaha o 

pojemności do 125 CCM,  na  weekend  (do  zrealizowania  w  okresie  od  15.04.2021 do 

30.06.2021u wskazanych Autoryzowanych Dealerów Yamaha Motor w Warszawie, Poznaniu. 

Katowicach, Krakowie  i  Wrocławiu; przy czym każda z nagród dodatkowym na wartość 450 

PLN brutto; warunkiem  odebrania  nagrody  jest  posiadanie  odpowiedniej  kategorii  prawa  

jazdy  i podpisanie umowy powierzenia pojazdu Yamaha do jazdy testowej. Ponadto Zwycięzcy, 

którzy wypożyczą skuter albo motocykl, a następnie zakupią, w ciągu 2 miesięcy dowolny skuter 

lub motocykl Yamaha, otrzymają od Bridgestone w ramach nagrody dodatkowej  komplet  opon 

motocyklowych albo skuterowych z bieżącej oferty, o wartości do 2 000PLN brutto.  

(dalej łącznie jako „Nagrody”). 

 

Zmieniona treść (zmiany zaznaczone na żółto): 

§4. 

Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody 

1.Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są: 

a) 25 nagród głównych – egzemplarz gry „RIDE 4” tj. „token”  pozwalający na pobranie gry 

przez Internet w ramach platform elektronicznej dystrybucji programów i gier, przy czym każdy 

token ma wartość    od 219,99 do 289 ,99 PLN brutto.  

b) 25 nagród dodatkowych- możliwość bezpłatnego wypożyczenia skutera Yamaha o 

pojemności do 125 CCM,  na  weekend  (do  zrealizowania  w  okresie  od  17.06.2021 do 

20.08.2021 u wskazanych Autoryzowanych Dealerów Yamaha Motor w Warszawie, Poznaniu. 

Katowicach, Krakowie  i  Wrocławiu; przy czym każda z nagród dodatkowym na wartość 450 

PLN brutto; warunkiem  odebrania  nagrody  jest  posiadanie  odpowiedniej  kategorii  prawa  

jazdy  i podpisanie umowy powierzenia pojazdu Yamaha do jazdy testowej. Ponadto Zwycięzcy, 

którzy wypożyczą skuter albo motocykl, a następnie zakupią, w ciągu 2 miesięcy dowolny skuter 

lub motocykl Yamaha, otrzymają od Bridgestone w ramach nagrody dodatkowej  komplet  opon 

motocyklowych albo skuterowych z bieżącej oferty, o wartości do 2 000PLN brutto.  

(dalej łącznie jako „Nagrody”). 

 

Zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia na profilach FB Organizatorów. 

  

  

  

  

                                                                                                 



  

  


