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Regulamin akcji społecznej 

 pod nazwą „Utrzymać Europę w ruchu” 

(dalej zwany „Regulaminem”) 

 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Akcja społeczna pod nazwą „Utrzymać Europę w Ruchu” (dalej zwana „Akcją społeczną”) jest akcją  

przygotowaną przez Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. mającą siedzibę w Warszawie przy ul. 
Krakowiaków 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000104862 (dalej zwaną „Organizatorem”) mającą na celu wsparcie wybranych grup 
zawodowych w okresie stanu epidemii COVID-19.  
 

2. Celem Akcji społecznej jest udzielenie pierwszym 500 Uczestnikom spełniającym wszystkie warunki 
wskazane w niniejszym Regulaminie bezpłatnej sezonowej wymiany opon. Warunki sezonowej wymiany 
opon opisane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 

3. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Akcji społecznej pod adresem: 
www.Premio.pl (dalej zwanej „Stroną internetową”) przez cały Okres Akcji społecznej. 
 

 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji społecznej 

 
1. Akcja społeczna skierowana jest do osób wykonujących zawód: lekarz medycyny, pielęgniarka, 

pielęgniarz, położna, ratownik medyczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią wszystkie 
warunki określone poniżej:  
a) w okresie trwania Akcji społecznej zgłoszą chęć sezonowej wymiany opon dzwoniąc na infolinię 

Goodyear pod nr telefonu 800 060 300 przekazując swoje dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, nr 
telefonu, adres e-mail, oraz numeru Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ), markę, model, nr 
rejestracyjny pojazdu oraz rozmiar opon.  

b)  ich  uczestnictwo w Akcji społecznej zostanie potwierdzone przez Infolinię Goodyear i otrzymają e-
mail z kodem zamówienia 

c) dokonają w ciągu 7 dni od otrzymania kodu zamówienia sezonowej wymiany opon u jednego z 
wybranych Partnerów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu (dalej zwanych „Partnerami”) 
podając przed rozpoczęciem obsługi pojazdu otrzymany unikalny kod zamówienia, a w przypadku 
ratowników medycznych okazując ponadto dokument PWZ, co jest konieczne w celu potwierdzenia, 
iż są oni osobami, do których skierowana jest Akcja społeczna 

d) umożliwią pracownikowi Partnera wykonanie 2 zdjęć swojego pojazdu uwzględniających numer 
rejestracyjny , co jest niezbędne w celu udokumentowania, że usługa bezpłatnej wymiany opon 
została wykonana wobec zgłoszonego na infolinii Goodyear pojazdu 

 
– osoby te zwane będą dalej łącznie „Uczestnikami”, a pojedynczo „Uczestnikiem”. 
  

2. W Akcji społecznej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin ani 
pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji społecznej na zlecenie 
Organizatora, jak również osoby pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, 
który nie wynika z umowy o pracę. 
 

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę kodów zamówień, każdemu Uczestnikowi przysługuje bezpłatna wymiana 
jednego kompletu (4 sztuk) opon. 

http://www.premio.pl/
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału w Akcji 

społecznej w przypadku naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu. Ponadto Organizator zastrzega 
sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału w Akcji społecznej w przypadku 
podania przez nich niepełnych bądź fałszywych danych za pośrednictwem Infolinii. 

 
 
§ 3. Czas trwania Akcji społecznej 
 
1. Akcja społeczna rozpoczyna się w dniu 9 kwietnia 2020 roku i trwa do dnia 30 kwietnia 2020 roku (dalej 

jako „Okres Akcji społecznej”), jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż do momentu przekazania 
Uczestnikom wszystkich 500 kodów.  

 
§ 4. Zasady Akcji społecznej 
 
1. Organizator zobowiązuje się objąć pierwszych 500 uczestników spełniających wszystkie warunki wskazane 

w Regulaminie bezpłatną sezonową wymianą opon. 
  

2. Aby skorzystać z bezpłatnej sezonowej wymiany opon , Uczestnik winien zarejestrować na Infolinii chęć 
skorzystania z Akcji oraz podać niezbędne dane do weryfikacji Uczestnika tj. imię, nazwisko, nr telefonu, 
adres e-mail, nr Prawa Wykonywania Zawodu, markę, model, nr rejestracyjny pojazdu oraz rozmiar 
opon.  

 
3. Pierwszych 500 Uczestników, którzy prawidłowo zgłosili chęć skorzystania z Akcji poprzez Infolinię 

Goodyear otrzyma unikalny kod zamówienia upoważniający do bezpłatnej sezonowej wymiany 1 
kompletu (4 sztuk) opon u wybranego Partnera z listy w Załączniku nr 3.  Każdemu Uczestnikowi może 
zostać przyznany jeden kod zamówienia w ciągu całego Okresu Akcji społecznej. 

  
 
§ 5. Kwalifikacja Uczestników 

 
1. Proces weryfikacji spełnienia przez Uczestników wszystkich kryteriów uprawniających do uzyskania kodu 

zamówienia zostanie przeprowadzony przez Infolinię Goodyear w czasie rozmowy telefonicznej z 
Uczestnikiem  
 

2. O wyniku procesu weryfikacji każdy z Uczestników zostanie powiadomiony na zakończenie rozmowy 
telefonicznej z Infolinią Goodyear, a następnie otrzyma unikalny kod zamówienia w wiadomości e-mail na 
podany podczas weryfikacji adres poczty elektronicznej.  

3. Proces weryfikacji ratowników medycznych zostanie dokończony w wybranym serwisie Premio poprzez 
okazanie pracownikowi serwisu dokumentu PWZ wystawionego na nazwisko osoby ubiegającej się  
o bezpłatną wymianę opon 

 
§ 6. Reklamacje 
 
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji społecznej. 

 
2. Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub listem poleconym lub kurierem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o 
nieprawidłowościach dotyczących Akcji społecznej. Reklamacje zgłaszane listem poleconym lub 
przesyłką kurierską należy przesyłać na następujący adres Organizatora: Goodyear Dunlop Tires Polska 
sp. z o.o., Dział serwisu Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa. Reklamacje zgłaszane za 
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pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na jeden z następujących adresów e-mail 
Organizatora: marketing@premio.pl Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji należy do 
Organizatora, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w 
ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. 
 

3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ust. 2 powyżej, pozostała korespondencja pomiędzy 
Uczestnikami a Organizatorem będzie prowadzona poprzez Stronę internetową lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej z wykorzystaniem następującego adresu Organizatora: marketing@premio.pl  

 
 
§ 7. Dane osobowe Uczestników  
 

Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Akcji społecznej. 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Akcji promocyjnej, w tym ewentualnie w 
celach reklamacyjnych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Dane osobowe 
Uczestników będą przetwarzane przez okres 6 lat. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, 
możliwy jest kontakt z wyznaczonym przez Organizatora Inspektorem danych osobowych poprzez adres: 
inspektor_ochrony_danych@goodyear.com lub pisząc na adres Organizatora: marketing@premio.pl. 
Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, mające 
zastosowanie również do Uczestników dostępne są www.premio.pl/dla-bohaterow 

    
 
§ 8. Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin obowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące w Akcji społecznej, określając zasady Akcji 

społecznej, kryteria uczestnictwa w Akcji społecznej oraz prawa i obowiązki Organizatora, 
Administratora i Uczestników. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu akcji społecznej  

„Bezpłatna wymiana opon dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych w wybranych 
serwisach Premio” 

 

1. Zakres usługi bezpłatnej wymiany opon  

a) demontaż kół 
b) zdjęcie opon z kół, 
c) montaż opon na koła 
d) w razie konieczności wymiana gumowych zaworów 
e) wyważenie 
f) ponowny montaż kół w pojeździe. 

 

 

 

 
 
Załącznik nr 2  

do Regulaminu akcji społecznej  
„Bezpłatna wymiana opon dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych w wybranych 

serwisach Premio” 
 

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA: 

 
 
 

 
 
 

 


