
 Warszawa, 5 października 2021 r. 

 

Regulamin Akcji Rabatowej: „Promocja Hankook Zima 2021”  

 

§1  

[Postanowienia ogólne] 

1. Organizatorem Akcji Rabatowej jest Hankook Tire Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 

ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464575, przez Sąd 

Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 521-364-98-56 REGON 146707730, 

kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 PLN zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Akcja Rabatowa jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Regulamin stanowi podstawę organizację Akcji Rabatowej i określa prawa oraz obowiązki 

jego uczestników (dalej „Regulamin”). 

4. Akcja Rabatowa polega na przyznaniu Rabatu za zakup czterech opon marki Hankook lub 

marki Laufenn, w okresie od 06.10.2021 do 30.11.2021 oraz na wypełnieniu formularza 

dostępnego na stronie internetowej www.promocjahankook.pl oraz 

www.promocjalaufenn.pl („Formularz”). 

5. Regulamin dostępny jest w Internecie pod adresem www.promocjahankook.pl 

www.promocjalaufenn.pl oraz w siedzibie Organizatora i Koordynatora. 

6. Akcja Rabatowa trwa od dnia 1 października 2021 r. od chwili jej ogłoszenia do dnia 30 

listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na Akcję Rabatową, o czym 

Organizator poinformuje Uczestników. 

7. Koordynatorem  Akcji Rabatowej, czyli podmiotem zajmującym się obsługą techniczną i 

przeprowadzeniem Akcji Rabatowej jest OMD Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ibisa 

14, 02-812 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000272433, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy, NIP 951-220-49-28, REGON 140836856, kapitał zakładowy w wysokości: 26 

235 500,00 zł,  

adres do korespondencji: ul. Ibisa 14, 02-812 Warszawa 

mail: cashback@promocjahankook.pl (dalej: „Koordynator”).  Koordynator działa 

wyłącznie w imieniu i na rzecz Organizatora Akcji Rabatowej.  

8. Rabat - wartość: 

1) Opony Hankook:             

a) Opony w rozmiarze 17 i 18 cali: 75 pln brutto 

b) Opony powyżej 19 cali: 100 pln brutto 

2) Opony Laufenn: 

a) Opony w rozmiarze 17 cali: 50 pln brutto 

b) Opony w rozmiarze 18 lub 19 cali: 75 pln brutto 

9. Jedna osoba może uzyskać wy łącznie jeden rabat; 

10. Łączna ilość możliwych do przyznania Rabatów to maksymalnie 4189 rabatów. 

http://www.promocjahankook.pl/
http://www.promocjalaufenn.pl/


   

2 
 

c) Sposób oraz termin wypłaty rabatu: [przelew w terminie 10 dni roboczych od 

poprawnego zgłoszenia poprzez Formularz] 

 

§ 2 

 [Uczestnictwo w Akcji Rabatowej] 

1. Uczestnictwo w Akcji Rabatowej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Prawo do udziału w Akcji Rabatowej mają wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium Polski, które 

dokonają zakupu u autoryzowanych sprzedawców marek Hankook lub Laufenn, w okresie 

Akcji Rabatowej, 4 sztuk nowych opon Laufenn co najmniej o rozmiarze 17 cali lub nowych 

opon Hankook o rozmiarze co najmniej 17 cali oraz poprawnie wypełnią Formularz oraz z 

zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, a 

wypełniając Formularz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Akcji Rabatowej. 

4. Uczestnictwa w Akcji Rabatowej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania Rabatu nie można przenosić na inne osoby. 

5. Osoba fizyczna rejestruje się w Akcji dołączając potwierdzenie zakupu z widocznym 

rozmiarem opony oraz sprzedawcą, a po pozytywnym zweryfikowaniu tych dokumentów 

otrzymuje zwrot ustalonej kwoty na podane konto bankowe.  

 

 

§ 3 

 [Dodatkowe zasady Akcji Rabatowej] 

1. Przystępując do Akcji Rabatowej Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią 

Regulaminu.  

2. Tym samym, do uczestnictwa w Akcji Rabatowej niezbędne jest posiadanie urządzenia z 

dostępem do sieci Internet, które umożliwia przesłanie zgłoszenia. 

3. Zgłoszenia niekompletne, nadesłane przed lub po terminie ogłoszonym w Akcji Rabatowej, 

zawierające treści bezprawne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami albo niespełniające 

innych wymogów określonych w Regulaminie zostaną uznane za nieważne i nie wezmą 

udziału w Akcji Rabatowej. 

4. Akcja Rabatowa nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy  z dnia 

19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08), a dla jego 

organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. 
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§ 4 

 [Rabaty przyznawane w Akcji Rabatowej] 

1. Organizator przewiduje udzielenie maksymalnie 4 189 Rabatów. W przypadku, gdy pula 

Rabatów się wyczerpie Organizator poinformuje to tym na stronie internetowej Akcji 

Rabatowej.  

2. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest 

wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) 

przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, 

dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 PLN.  

3. Warunkiem uzyskania Rabatu jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza i przekazanie 

przez niego danych: 

1)  nazwiska oraz imienia i numeru konta, 

2) adresu e-mail, 

3) Dowodu zakupu opon zawierającego numer NIP sprzedawcy, markę oraz rozmiar 

opon; 

4. Rabat w Akcji Rabatowej zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, 

bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną rzecz. 

5. W razie rezygnacji lub nieprzyjęcia przez Uczestnika Rabatu, Organizator nie wypłaca jej 

ekwiwalentu pieniężnego. 

6. Rabat nie przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik zwróci zakupiony produkt i otrzyma zwrot 

zapłaconej ceny, dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta do odstąpienia 

od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczestnik, który zarejestrował się w 

Akcji Rabatowej, a następnie odstąpił od zakupu któregokolwiek z opon objętych Akcją 

Rabatową zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi na adres mailowy 

cashback@promocjahankook.pl a jednocześnie uzyskany przez takiego Uczestnika Rabat 

podlega zwrotowi na rzecz Organizatora. 

 
 

§ 5 

 [Dane osobowe] 

1. Uczestnik przystępując do Akcji Rabatowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych 

w Formularzu uniemożliwia udział w Akcji Rabatowej oraz otrzymanie Rabatu. 
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3. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z udziałem w Akcji 

Rabatowej (dalej: „Dane Osobowe”) Hankook Tire Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 

ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464575, przez Sąd 

Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 521-364-98-56 REGON 146707730, 

dalej również „Administrator”. 

4. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem 

Departamentu Prawnego Koordynatora poprzez (adres e-mail: krzysztof.dadura@omd.pl). 

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie: 

1) w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu tj. w celu przeprowadzenia Akcji 

Rabatowej, realizacji i odbioru Rabatów - podstawą prawną przetwarzania danych jest 

wykonanie umowy oraz zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) obowiązkowej administracji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 

ustawy  z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); 

3) rozpatrywania ewentualnych  reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

4) w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).; 

5) w przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez Uczestnika dane mogą 

być przetwarzane w celach marketingowych Organizatora oraz w celu wysyłki 

newsletter zawierającego informacje handlowe Organizatora (art. art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Akcji Rabatowej oraz przez 

okres, kiedy możliwe jest składanie reklamacji i roszczeń w związku z Akcją Rabatową. 

7. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. W celu wskazanych powyżej  odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w 

szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Organizatorem, 

Koordynator, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi 

w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy.   

 

§6 

[Postępowanie reklamacyjne] 

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Akcji Rabatowej 

można składać mailowo na adres mailowy Koordynatora wskazany w Regulaminie przez 
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cały czas trwania Akcji Rabatowej, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia zakończenia Akcji Rabatowej.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji. 

3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą 

rozpatrywane. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu. 

6. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora na adres wskazany w 

reklamacji. 

 

§7 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wzięcie udziału w Akcji Rabatowej oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 


