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Regulamin Portalu Bridgestone Truck 

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Portal Bridgestone Truck) 
 

 
§ 1 Definicje 

 
Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 

 
1. Regulamin (dalej również jako: Regulamin Portalu) – niniejszy Regulamin świadczenia 

usług drogą elektroniczną poprzez Portal Bridgestone Truck, ustanowiony na 
podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) i udostępniany w Portalu 
Bridgestone Truck. 

 
2. Usługodawca – i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale 
zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, posługująca się numerem statystycznym 
REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178. 

 
3. Użytkownik (dalej również jako: Usługobiorca) – każda osoba fizyczna, osoba prawna 

albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z 
usługi/usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu. 
Użytkownikiem jest w szczególności: Diler, Flota lub Pracownik. 

 
4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, dla którego zostało utworzone Konto 

Użytkownika w następstwie Rejestracji. 

 
5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz 

Użytkowników za pośrednictwem Portalu, opisane w Regulaminie oraz inne usługi np. 
umożliwienie udziału w Wydarzeniu, świadczone poprzez Portal, z zastrzeżeniem, że 
niektóre Usługi np. akcje, promocje, konkursy, programy są organizowane na zlecenie 
Partnera przez Usługodawcę na podstawie odrębnych regulaminów opublikowanych 
w Portalu, a dostępnych po Zalogowaniu. 

 
6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (dalej również jako: Umowa) – 

umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz 
Użytkowników. 

 
7. Wydarzenia – wszelkie szkolenia, programy lojalnościowe, akcje promocyjne, 

konkursy, loterie i inne podobne działania związane z promocją produktów marek 
Partnera. 

 
8. Regulamin Wydarzenia – Regulamin Wydarzenia organizowanego na zlecenie 

Partnera za pośrednictwem Portalu. 
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9. Partner – Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, Regionie 
Flamandzkim, miejscowości Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, 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 Spółki Akcyjnej Oddziału w Polsce z 
siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa wpisanego do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649290, NIP: 
1080021067, REGON: 365967759. 

 
10. Portal (dalej również jako: Portal Bridgestone Truck) – serwis internetowy 

prowadzony przez Usługodawcę na zlecenie Partnera pod adresem: 
www.bridgestonetruck.pl 

 
11. Konto Użytkownika (dalej również jako: Konto) – wydzielona, dostępna po 

zalogowaniu indywidualnie dla danego Użytkownika część Portalu, tworzona zgodnie 
z Regulaminem Portalu po przeprowadzeniu Rejestracji i po pozytywnej weryfikacji 
Użytkownika przez Partnera, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z wszystkich 
Usług/Wydarzeń dostępnych dla danego typu Konta i dla danego rodzaju 
Użytkowników; Konto Użytkownika może zostać utworzone jako: „Konto Dilera”, 
„Konto Floty” albo przypisane do Konta określonego Dilera „Subkonto Pracownika”. 

 
12. Subkonto  (dalej  również  jako:  Subkonto  Pracownika)  –  konto  Pracownika 

określonego Dilera, przypisane do konta tego Dilera. 

 
13. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny dostępny w Portalu wypełniany 

przez Użytkownika przy procedurze zakładania Konta Użytkownika w Portalu, służący 
do założenia Konta. 

 

14. Rejestracja – procedura tworzenia Konta Użytkownika w Portalu polegająca na 
wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu i na zapoznaniu 
się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
15. Diler opon ciężarowych i autobusowych (dalej również jako: Diler) – osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
spełniająca łącznie następujące warunki: zajmująca się, w ramach prowadzonej 
pozarolniczej działalności gospodarczej, sprzedażą i dystrybucją opon ciężarowych i 
autobusowych; posiadająca co najmniej jedno stanowisko do montażu i wymiany 
takich opon (w miejscu wykonywania takiej działalności gospodarczej lub mobilne); 
dokonująca zakupów produktów wprowadzanych do obrotu przez Partnera 
bezpośrednio od Partnera. 

 
16. Flota Pojazdów Ciężarowych i/lub Autobusów (dalej również jako: Flota) – osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 
dokonuje zakupów od Dilera produktów, bez zamiaru ich dalszej odsprzedaży (na 
własny użytek). 

http://www.bridgestonetruck.pl/
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17. Pracownik – osoba zatrudniona u Dilera na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, będąca przedstawicielem handlowym Dilera. 

 

18. Polityka Prywatności – dokument o nazwie „Polityka prywatności" zawierający 
postanowienia dotyczące celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych, 
dostępny w Portalu. 

 
 

§ 2 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
w Portalu, w tym także: 

 
a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem 

Usług; 
b. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług; 
c. rodzaj i zakres Usług; 
d. warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę; 
e. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną; 
f. tryb postępowania reklamacyjnego. 

 

2. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług 
uregulowane zostały w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z 
rejestracją w Portalu Bridgestone Truck, która to Informacja stanowi załącznik do 
niniejszego Regulaminu i jego integralną część. 

 
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem 

Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także – na ich żądanie – w taki 
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za 
pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik 
nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu 
udostępnione w sposób opisany wyżej. 

 

4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i Informacją o przetwarzaniu 
danych osobowych w związku z rejestracją w Portalu Bridgestone Truck oraz Polityką 
Prywatności udostępnianą na Stronie Programu, a także zgodnie z regulaminami 
poszczególnych Wydarzeń, w tym programów lojalnościowych i szkoleń (jeżeli chodzi 
o usługi umożliwienia zgłoszenia uczestnictwa w danym Wydarzeniu i inne usługi z 
danym Wydarzeniem związane). 

 
5. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez 

Usługodawcę w Portalu. 

 
6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od 

chwili rozpoczęcia korzystania z Usług w Portalu. 
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§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
 

1. Za pośrednictwem Portalu, w tym przy wykorzystaniu znajdujących się na nim 

zasobów, Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorców różnego rodzaju 

Usługi. Należą do nich m.in. Usługi polegające na: 

 
a. świadczeniu usługi Konta; 

b. ogłaszaniu, zarządzaniu, prowadzeniu Wydarzeń, w tym przede wszystkim: 

promocji (akcji promocyjnych), programów, konkursów, loterii lub innych 

podobnych działań związanych z promocją produktów marek Partnera, i 

umożliwianiu Użytkownikom zdobywania informacji na temat Wydarzeń, 

zgłoszenia się/przystępowania do Wydarzeń oraz wzięcia udziału w 

Wydarzeniach na zasadach określonych w odrębnych regulaminach 

określonych Wydarzeń. 

 
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę między 

innymi poprzez udostępnienie Użytkownikom możliwości: 

 
a. uzyskania informacji o produktach marek Usługodawcy, 

b. otrzymywania informacji o organizowanych przez Usługodawcę 

Wydarzeniach; 

c. korzystania z funkcjonalności Konta; 

d. zgłoszenia oraz wzięcia udziału w Wydarzeniu na zasadach określonych w 

odrębnym regulaminie określonego Wydarzenia. 

 
3. Dostęp do niektórych funkcjonalności Portalu nie wymaga utworzenia Konta 

Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie Portalu. Usługodawca zastrzega 

jednak, że zgłoszenie oraz wzięcie udziału w Wydarzeniu jest możliwe jedynie dla 

Zarejestrowanych Użytkowników. 

 
4. Z uwagi na specyfikę poszczególnych Usług, zasady ich świadczenia są zróżnicowane, 

w tym może być tak, że niektóre Usługi nie są oferowane na wszystkich stronach 

Portalu, tylko są one udostępniane tylko za pośrednictwem wybranych stron Portalu 

(np. usługa umożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu adresowanym do danej 

kategorii uczestników lub usługa rejestracji konta). 

 
5. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę 

Rejestracji albo wzięcia udziału w Wydarzeniu poprzez zaakceptowanie Regulaminu 

i realizację innych wymogów opisanych w regulaminie Wydarzenia. 

 
6. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy 

Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną. 
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7. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przestrzeganie 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz na spełnianie świadczeń z Umowy o 

świadczenie Usług drogą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu na 

odstąpienie od Umowy do chwili jej rozwiązania zgodnie niniejszym Regulaminem 

oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

 
 

§ 4 Warunki świadczenia Usług i możliwe zagrożenia związane z korzystaniem z Usług 
 

1. Warunkiem technicznym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną 

jest dostęp do sieci Internet z poziomu przeglądarki: Microsoft Edge lub nowszej albo 

Firefox w wersji 10 lub nowszej albo Chrome w wersji 10 albo Opera w wersji 10 lub 

nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów 

hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW 

oraz posiadanie poczty elektronicznej i telefonu komórkowego i urządzenia 

pozwalającego na obsługę przeglądarki internetowej. 

 
2. Usługobiorca powinien zapewnić na własny koszt oprzyrządowanie i połączenia 

internetowe, które będzie mu potrzebne do uzyskania dostępu i korzystania z Portalu. 

Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez 

niego w celu uzyskania dostępu do Portalu. 

 
3. Korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie 

Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług 

świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu 

zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika oprogramowaniem mającym 

na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie 

braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć tych 

zagrożeń, Użytkownik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy 

podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych 

aktualizacji tego programu. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z 

zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. 

 
4. Usługodawca, świadcząc Usługi za pomocą Portalu, może wykorzystywać tzw. 

„cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki 

użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są 

wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, 

oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę 

ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika i nie powoduje braku możliwości 

korzystania z funkcjonalności Serwisu. Szersza informacja na temat stosowanych za 

pośrednictwem Portalu plików Cookies znajduje się w „Polityce w zakresie plików 

Cookies)” dostępnej w Portalu. 
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§ 5 Warunki korzystania z Portalu i z Usług przez Usługobiorcę 

 
1. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych w Portalu 

w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Portalu oraz Regulaminami 
poszczególnych Wydarzeń (jeśli takie obowiązują), a także zgodnie z obowiązującym 
prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorców. 

 
3. Zakazane jest: 

 
i. dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu treści o charakterze 

bezprawnym, w tym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy 
społeczne, dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, np.: wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, 
wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, 
poniżających, ośmieszających itp.; 

 
ii. dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu treści powodujących 

zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Portalu lub 
innych podmiotów biorących udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Portalu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub 
zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub 
instalowanie złośliwego oprogramowania, w tym niedozwolone jest korzystanie 
z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii (np. 
„page-scrape”) w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów 
Portalu, pozyskiwania, kopiowania bądź monitorowania treści zawartych w 
Portalu, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu 
prezentacji Portalu, w tym przede wszystkim zakazane jest dostarczanie treści, 
które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub 
program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności 
jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych, 

 
iii. dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, 

materiały promocyjne, „wiadomości-śmieci", „spam", „łańcuszki," „piramidy 
finansowe," lub jakiekolwiek inne formy akwizycji, 

 
iv. wykorzystywanie przez Użytkownika Usług świadczonych poprzez Portal w 

sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste 
osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 

 
4. Niezależnie od powyższych postanowień, niedozwolone jest uzyskiwanie 

nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Portalu ani innych systemów bądź 
sieci podłączonych do Portalu. Niedozwolone jest też naruszanie zabezpieczeń bądź 
mechanizmów  uwierzytelniania  w  Portalu.  Niedozwolone  jest  śledzenie  lub 
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podejmowanie prób śledzenia informacji o innych Usługobiorcach, w tym kont w 
Portalu nienależących do Usługobiorcy. 

 
5. Usługobiorca zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani 

procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania 
Portalu bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia korzystania z Portalu przez 
innych Usługobiorców. 

 
6. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod przedstawicieli innych 

osób fizycznych lub prawnych. 
 
 

§ 6 Zobowiązania Usługodawcy / Prawa i zobowiązania Stron Umowy 
 

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczenia Usługi Konta i Usług umożliwiania 
uczestnictwa w Wydarzeniach na zasadach określonych odpowiednio: w Regulaminie 
Portalu i w Regulaminie określonych Wydarzeń. Usługodawca zastrzega sobie 
jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na 
czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu. Usługodawca 
poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z 
powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Portalu, w którym 
wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług. 

 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 

a. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści 
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami 
Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji w 
tym przedmiocie; 

 

b. zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie 
nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne 
dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika, a także w przypadku, 
gdy świadczenie Usług na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika stanie się 
niemożliwe wskutek zgłoszenia rezygnacji z udziału w Wydarzeniach na 
zasadach określonych w Regulaminie tych Wydarzeń. 

 
3. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Portalu przysługują 

wyłącznie Usługodawcy, Partnerowi lub jego innym usługodawcom, o ile nie zawierają 
odmiennej informacji. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne 
odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych w Portalu bez 
uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę. 

 
4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Portalu treści, danych, 

zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, wyłącznie w zakresie 
własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w 
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innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu. 

 
 

§ 7 Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną 

 
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zostaje 

zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez Użytkownika. 
 

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej 
rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron. 

 

3. Umowa o świadczenie Usług przestaje obowiązywać w momencie zaprzestania 
korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę, np.: 

 

a) w przypadku usługi konta – w momencie usunięcia Konta; 
 

b) w przypadku usługi kontaktu – w momencie otrzymania odpowiedzi na zapytanie; 
 

c) w przypadku usługi udziału w Wydarzeniu – w momencie rezygnacji przez 
Uczestnika z udziału w Wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie tegoż 
Wydarzenia albo też w momencie zakończenia okresu trwania tego Wydarzenia (w 
zależności od tego, które zdarzenie, tj. rezygnacja czy zakończenie Wydarzenia, będzie 
miało miejsce wcześniej). 

 
4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą 

elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy na adres e-mail 
kontakt@bridgestonetruck.pl odpowiednio: a) chęci wyrejestrowania z Portalu i 
usunięcia swojego Konta Użytkownika lub też b) chęci rezygnacji z udziału w 
Wydarzeniu. 

 
 

§ 8 Tworzenie Kont Użytkownika – Postanowienia Ogólne 
 

1. W celu utworzenia Konta w Portalu Użytkownik wypełnia Formularz rejestracyjny 

zgodnie z treścią kolejnych paragrafów niniejszego Regulaminu. 

 
2. Podczas rejestracji Użytkownik wskazuje, czy jest Flotą, Dilerem czy Pracownikiem, a 

tym samym jakiego typu Konto ma zostać dla niego utworzone. 

 
3. Po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego zgodnie z treścią 

Regulaminu następuje weryfikacja Użytkownika. Partner dokona weryfikacji 
Użytkownika w ciągu 48 godzin od daty wypełnienia Formularza Rejestracyjnego. 
Partner może odmówić pozytywnej weryfikacji z powodów wymienionych w ust. 5 
poniżej, a także z uwagi na fakt, iż osoba fizyczna, która tworzy konto w imieniu 
Uczestnika, nie jest upoważniona do reprezentowania Uczestnika. 

mailto:kontakt@bridgestonetruck.pl
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4. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownika, Usługodawca, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, 
utworzy w procesie Rejestracji indywidualne Konto Użytkownika wyróżniające się jego 
adresem poczty elektronicznej, o nazwie odpowiadającej loginowi podanemu przy 
rejestracji, przy czym nie jest możliwe istnienie w Portalu większej niż jedno liczby Kont 
o takiej samej nazwie, należących do różnych Użytkowników, jak również nie jest 
możliwe utworzenie większej niż jedno liczby Kont z wykorzystaniem jednego adresu 
e-mail. 

 
5. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, a utworzone już 

Konto Użytkownika w każdej chwili usunąć, jeżeli dana nazwa zarejestrowana na ten 
sam adres poczty elektronicznej jest już używana w Portalu lub jeżeli Usługodawca 
poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi 
obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich. O odmowie utworzenia Konta 
lub o jego usunięciu Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika. 

 
6. Po utworzeniu Konta w Portalu Użytkownik będzie mógł zalogować się do Portalu, 

korzystając z loginu i hasła podanego podczas rejestracji. 
 

7. Po utworzeniu Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego 
identyfikatora (loginu), odpowiadającego jego adresowi poczty elektronicznej oraz 
hasła dostępu podanego przez Użytkownika, które mogą być wykorzystywane 
wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik nie może ujawniać hasła jakiejkolwiek 
osobie trzeciej i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek 
jego ujawnienia przez Użytkownika. 

 
 
 

§ 8a Rejestracja Dilera 

 
1. W celu utworzenia „Konta Dilera” Diler powinien wypełnić Formularz rejestracyjny 

dostępny w Portalu poprzez łączne spełnienie następujących warunków: 

 
1) podanie następujących danych: 

 
i. w przypadku Dilerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi 

pozarolniczą działalność gospodarczą – imienia i nazwiska Dilera, a w 

przypadku Dilerów będących osobami prawnymi lub osobami 

nieposiadającymi osobowości prawnej – imienia i nazwiska osoby 

dokonującej rejestracji w imieniu Dilera, 

ii. firmy Dilera, 

iii. adresu siedziby Dilera, 

iv. adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby Dilera, 

v. numeru NIP Dilera, 

vi. numeru telefonu komórkowego Dilera, 

vii. adresu e-mail Dilera, który będzie stanowił login Dilera do Portalu, 

viii. hasła do logowania w Portalu; 
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2) zapoznanie się z Regulaminem, Informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

oraz złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z: 

 
i. niniejszym Regulaminem (i zaakceptowaniu wszystkich jego 

postanowień), 

ii. Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
2. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego Diler ma możliwość: 

 
1) wyrażenia (fakultatywnego) zgody na dostarczanie informacji handlowej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z 

późn. zm.), 

 
2) wyrażenia (fakultatywnego) zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów 

marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów art. 172 ust. 1 Ustawy z 

dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 poz. 243 ze 

zm.). 

 
3. Zgody, o których mowa w ust. 2 (zgody fakultatywne), mogą być w każdym czasie 

wyrażone lub odwołane po zalogowaniu się do Portalu. 

 

 
§ 8b Rejestracja Floty 

 
1. W celu utworzenia „Konta Floty” Flota powinna wypełnić Formularz rejestracyjny 

dostępny w Portalu poprzez łączne spełnienie następujących warunków: 

 
1) podanie następujących danych: 

 
i. imienia i nazwiska osoby kontaktowej we Flocie dokonującej rejestracji 

Floty (w przypadku Flot będących osobami fizycznymi prowadzącymi 

pozarolniczą działalność gospodarczą – powinna to być osoba 

prowadząca działalność gospodarczą w formie Floty, a w przypadku Flot 

będących osobami prawnymi lub osobami nieposiadającymi 

osobowości prawnej – powinno to być imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do reprezentacji Floty bądź też upoważnionej do 

rejestracji Floty w Programie przez Flotę), 

ii. firmy Floty, 

iii. adresu siedziby Floty, 

iv. adresu korespondencyjnego Floty, jeżeli jest inny niż adres siedziby 

Floty, 
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v. numeru NIP Floty, 

vi. numeru telefonu komórkowego osoby kontaktowej we Flocie (osoby 

rejestrującej Flotę w Programie), 

vii. adresu e-mail Floty bądź służbowego adresu e-mail osoby rejestrującej 

Flotę, który to adres e-mail będzie stanowił login Floty do Portalu, 

viii. hasła do logowania w Portalu; 

 
2) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Portalu, Informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych i złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z: 

 
i. niniejszym Regulaminem (i zaakceptowaniu wszystkich jego 

postanowień), 

ii. Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
2. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego Flota ma możliwość: 

 
1) wyrażenia (fakultatywnego) zgody na dostarczanie informacji handlowej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z 

późn. zm.), 

 
2) wyrażenia (fakultatywnego) zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów 

marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów art. 172 ust. 1 Ustawy z 

dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 poz. 243 ze 

zm.). 

 
3. Zgody, o których mowa w ust. 2 (zgody fakultatywne), mogą być w każdym czasie 

wyrażone lub odwołane po zalogowaniu się do Portalu. 

 
 

§ 8c Rejestracja Pracownika 

 
1. W celu utworzenia „Subkonta”, czyli Konta Pracownika przypisanego do Konta 

określonego Dilera, Pracownik powinien wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny w 

Portalu poprzez łączne spełnienie następujących warunków: 

 
1) podanie następujących danych: 

 
i. imienia i nazwiska Pracownika, 
ii. firmy Dilera, którego przedstawicielem handlowym jest Pracownik, 

iii. adresu siedziby Dilera, 
iv. numeru NIP Dilera, 
v. numeru służbowego telefonu komórkowego Pracownika, 
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vi. adresu służbowego e-mail Pracownika, który będzie stanowił login 

Pracownika do Portalu, 

vii. hasła do logowania w Portalu; 

 
2) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Portalu, Informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych i złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z: 

 
i. niniejszym Regulaminem (i zaakceptowaniu wszystkich jego 

postanowień), 

ii. Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
2. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego Pracownik ma możliwość: 

 
1) wyrażenia (fakultatywnego) zgody na dostarczanie informacji handlowej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z 

późn. zm.), 

 
2) wyrażenia (fakultatywnego) zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów 

marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów art. 172 ust. 1 Ustawy z 

dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 poz. 243 ze 

zm.). 

 
3. Zgody, o których mowa w ust. 2 (zgody fakultatywne), mogą być w każdym czasie w 

Okresie Trwania Programu wyrażone lub odwołane po zalogowaniu się do Portalu. 

 
4. Do konta Dilera może być przypisanych kilka Subkont Pracowników. 

 

 
§ 8d Uprawnienia Zarejestrowanych Użytkowników 

 
1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość w Okresie Funkcjonowania Portalu brać 

udział we wszelkich Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora na zlecenie 
Partnera, adresowanych do grupy uczestników, do której należy dany Użytkownik i 
udostępnianych poprzez Portal, a także szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach e- 
learningowych i Konwentach. Zasady udziału i przeprowadzenia takich Wydarzeń, 
szkoleń stacjonarnych, szkoleń e-learningowych i Konwentów będą każdorazowo 
ogłaszane za pośrednictwem Portalu i dostępne dla Użytkowników, do których są 
adresowane, po zalogowaniu. 

 
2. Lista aktualnie dostępnych dla danego Użytkownika Wydarzeń, w tym przede 

wszystkim szkoleń stacjonarnych, szkoleń e-learningowych i Konwentów będzie 
dostępna po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego Koncie w Portalu i będzie na 
bieżąco aktualizowana. 



13  

3. Korzystając z funkcjonalności Konta, Użytkownik ma prawo brać udział w ww. 
Wydarzeniach, do których przystąpił na zasadach określonych w regulaminach tych 
Wydarzeń. 

 
4. Korzystanie z utworzonego Konta (z dostępnych przez nie funkcjonalności) następuje 

po zalogowaniu się przez Użytkownika za pomocą indywidualnego loginu i hasła 
wskazanego podczas rejestracji. 

 

5. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do utworzonego dla niego Konta w 
odpowiedniej zakładce po zalogowaniu. 

 
6. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość: 

 

a. korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu drogą elektroniczną, w tym 
w szczególności do wzięcia udziału w adresowanych do niego Wydarzeniach, 

b. modyfikacji informacji oraz danych podanych przez siebie przy rejestracji, 
c. modyfikacji danych osobowych i modyfikacji ustawień Konta. 

 

 
§ 9 Odpowiedzialność 

 
1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną 

własnymi działaniami w Portalu, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem 
nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji 
poufnej, niezgodnym z Regulaminem Portalu ujawnieniem osobom trzecim hasła 
dostępu do Konta Użytkownika, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz 
praw pokrewnych. 

 
2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

 
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku 

korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem 
lub przepisami prawa; 

b. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników 
zewnętrznych (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym 
Usługodawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; 

c. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet 
przez Użytkowników; 

d. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu; 
e. zakłócenia w działaniu Portalu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem 

Portalu przez Użytkownika. 
 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne 
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1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania 
Portalu, jak i świadczonych poprzez Portal usług. Reklamacje powinny być zgłaszane 
na następujący adres e-mail Usługodawcy: kontakt@bridgestonetruck.pl 

 
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

 
a. dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres do 

korespondencji, adres e-mail), 
b. przedmiot reklamacji, 
c. okoliczności uzasadniające reklamację (powód reklamacji), 
d. żądanie Użytkownika. 

 
3. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera 

dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika 
zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 7 dni. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia 
reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia. 

 

4. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a w przypadku konieczności 
uzupełnienia reklamacji zgodnie z § 10 ust. 3 powyżej – od dnia jej uzupełnienia. 

 
5. Usługodawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu 

oraz obowiązujących przepisów prawa. 
 

6. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym, 
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

 
 

§ 11 Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, osoby działającej w imieniu 
Użytkownika, jest Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą i adresem w Królestwie Belgii, 
Regionie Flamandzkim, miejscowości Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, prowadząca 
działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą oddziału 
zagranicznego przedsiębiorcy, tj. Bridgestone Europe NV/SA Spółki Akcyjnej Oddziału 
w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, wpisanego do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649290, 
NIP: 1080021067, REGON: 365967759. 

 
2. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych 

zostały wskazane w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z 
rejestracją w Portalu oraz uzupełniająco w Polityce prywatności. 

 
3. W przypadku sprzeczności zasad przetwarzania danych osobowych, o ile do 

Użytkownika stosuje się kilka dokumentów regulujących tę kwestię, stosuje się 

mailto:kontakt@bridgestonetruck.pl
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następującą hierarchię ważności dokumentów: regulamin Wydarzenia, w tym 
informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z danym Wydarzeniem, 
następnie Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją w 
serwisie Bridgestone Truck, następnie Politykę prywatności. 

 
 

§ 12 Zmiany Regulaminu 
 

1. Usługodawca ma prawo wprowadzić zmiany do postanowień Regulaminu, w 
szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności, wprowadzenia nowej 
wersji Portalu oraz nowelizacji mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiany 
nastąpią w odpowiednim zakresie. 

 
2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców w terminie 7 dni 

przed datą wprowadzenia zmiany poprzez umieszczenie na portalu nowej 
(zmienionej) treści Regulaminu lub Aneksu do niego. Ponadto Usługobiorca zostanie 
powiadomiony o takiej zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu się do Portalu. 
W przypadku Usługobiorców mających zarejestrowane konto w Portalu, Usługodawca 
powiadomi ich o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do 
Usługobiorcy. 

 
 

§ 13 Postanowienia końcowe, w tym dotyczące zmiany Regulaminu 
 

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Portalu w formie 
umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Treść 
Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, 
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu, gdzie został udostępniony. 

 
2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarte na 

podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. 
 

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych w związku z rejestracją w Portalu Bridgestone Truck. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.08.2020 r. 
 
 

Załączniki: 
 

1.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją w Portalu 
Bridgestone Truck 


