REGULAMIN LOTERII
”DLA MAŁYCH CHWIL PEŁNYCH RADOŚCI”
SŁOWNIK POJĘĆ
Czas trwania
Loterii

Loteria trwa od 12 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym:




Loteria

zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe od dnia 15 listopada 2021 r. od godziny 00:00
do dnia 24 grudnia 2021 r. do godziny 23:59;
Zakup produktów promocyjnych objętych loterią możliwy jest w okresie trwania
Sprzedaży promocyjnej;
koniec loterii przypada na ostatni dzień postępowania reklamacyjnego zgodnie z § 9
Regulaminu

Loteria promocyjna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz. U z 2020 poz. 2094 z późn. zm.) organizowana na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, na podstawie
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Dowód zakupu

dokument w postaci oryginalnego paragonu lub faktury imiennej wystawionej na Uczestnika
potwierdzający dokonanie Zakupu produktu promocyjnego zgodnie z wytycznymi wynikającymi z
Czasu trwania Loterii, na podstawie którego możliwe będzie potwierdzenie przez Organizatora
dokonania Zakupu zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu

Dzień roboczy

każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz

formularz dostępny na stronie internetowej www.prezentownikglade.pl, w zakładce „zarejestruj

zgłoszeniowy

paragon” służący zgłoszeniu Uczestnictwa w Loterii, który zawiera elementy wskazane w § 3
Regulaminu

Kartka świąteczna

Funkcjonalność Serwisu polegająca na możliwości przesłania przez Uczestników kartki

Glade

elektronicznej do wybranej osoby na wskazany adres e-mail za pomocą dedykowanego formularza
dostępnego w Serwisie

Nagroda główna

Nagroda pieniężna do wykorzystania na cel wskazany przez Uczestnika w Formularzu
zgłoszeniowym z listy dostępnych celów na jaki może być wydatkowana nagroda (łączna liczba
nagród: 1) dla 1 zwycięzcy Nagrody Głównej, o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna do Nagrody głównej w wysokości
2.222,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100) brutto, przy czym
kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku dochodowego od nagród
na konto właściwego urzędu skarbowego.

Nagroda

Nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych (łączna liczba Nagród 400) dla maksymalnie 400

codzienna

Uczestników w tym 200 kart podarunkowych do następujących sklepów: Empik – 50 kart, RTV
EURO AGD – 50 kart, Duka – 50 kart, H&M – 50 kart, o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych 00/100) brutto każda oraz 200 kart podarunkowych do następujących sklepów: Empik –

50 kart, RTV EURO AGD – 50 kart, Duka – 50 kart, H&M – 50 kart, o wartości 100,00 zł (słownie:
sto złotych 00/100) brutto każda
Organizator

Joanna Szałasz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JOANNA SZAŁASZ
Yellowcups, ul. Widok nr 8 lok. 28, 31-564 Kraków, posiadająca nr NIP 5492250098, REGON
122459066

Podmiot Zlecający

SC Johnson Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047368

Serwis

Strona internetowa przygotowana na potrzeby przeprowadzenia Loterii dostępna pod adresem
www.prezentownikglade.pl

Sklep objęty

dowolnie wybrany sklep lub punkt sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym

promocją

prowadzona jest Sprzedaż produktu promocyjnego

Regulamin

niniejszy

dokument

określający

zasady

Loterii

dostępny

na

stronie

internetowej

www.prezentownikglade.pl oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Organizatora;

dokument

stanowiący

jednocześnie

regulamin

świadczenia

usług

drogą

elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Uczestnik

osoba biorąca udział w Loterii po uprzednim spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie,
w szczególności łącznie spełniająca wymagania w zakresie wynikającym z § 2 Regulaminu, która
dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Loterii

Sprzedaż
promocyjna

Oznacza czas od 15 listopada 2021 r. od godz. 00:00 do 24 grudnia 2021 r do godz. 23:59,
w którym możliwe jest dokonanie Zakupu produktu promocyjnego

Zakup produktu

Każdorazowy zakup dowolnego produktu marki GLADE (w czasie trwania Sprzedaży promocyjnej),

promocyjnego

który został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny w
Sklepach objętych promocją
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Loteria ma na celu promocję Podmiotu Zlecającego oraz jego towarów, wylosowanie zwycięzców Nagród
codziennych oraz zwycięzcy Nagrody głównej w Loterii.
2. Loteria przeprowadzana jest na zasadach wynikających z Regulaminu, z którego treścią Uczestnik powinien się
zaznajomić przed przystąpieniem do Loterii. Przystąpienie do Loterii oznacza akceptację treści Regulaminu.
3. Loteria trwa od 12 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym zgłoszenie udziału w loterii jest możliwe od
dnia 15 listopada 2021 r. od godziny 00:00 do dnia 24 grudnia 2021 r. do godziny 23:59; Zakup produktów
promocyjnych objętych loterią możliwy jest czasie trwania Sprzedaży promocyjnej; koniec loterii przypada na
ostatni dzień postępowania reklamacyjnego zgodnie z § 9 Regulaminu.
4. Loteria podzielona została na 40 (słownie: czterdzieści) etapów codziennych i 1 (słownie: jeden) etap główny.
5. Przydzielenie Nagród codziennych odbywa się na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.

6. Losowanie Nagrody głównej odbywa się na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
7. Każdy z Uczestników Loterii uprawniony jest do przesłania jednej osobie Kartki Świątecznej Glade niezależnie od
powodzenia w losowaniu Nagrody codziennej i/lub Nagrody głównej, w formie wiadomości mailowej,
z wykorzystaniem formularza dostępnego w Serwisie. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana wyłącznie do
celów prywatnych, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej Uczestnika lub
osób trzecich.
§ 2 Zasady uczestnictwa w Loterii
1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) ma ukończone 18 lat,
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
5) zaakceptowała

Regulamin

i

wyraża

zgodę

na

przestrzeganie

jego

postanowień

w

pełni,

i dokona zgłoszenia uczestnictwa w Loterii na zasadach wskazanych w § 3 Regulaminu.
2. Uczestnikiem Loterii nie mogą być pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz Podmiotu
Zlecającego, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Loterii: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii wymaga spełnienia wymogów wskazanych w § 2 oraz następuje poprzez
prawidłowe zgłoszenie, co wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
1) dokonanie Zakupu produktu promocyjnego przez Uczestnika Loterii w czasie od 15 listopada 2021 r. od godz.
00:00 do 24 grudnia 2021 r do godz. 23:59;
2) Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii poprzez uzupełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego dostępnego
w Serwisie, tj. wykonanie następujących czynności:
a)

wypełnienie Formularza zgłoszeniowego tj.: wpisanie w odpowiednie pola tekstowe:
i. adresu e-mail Uczestnika;
ii. numeru Dowodu zakupu (tj. numer paragonu lub faktury);
iii. daty Dowodu zakupu (data dzienna);
iv. numeru NIP sprzedawcy, u którego dokonano Zakupu produktu promocyjnego;

b)

oznaczenie w polu wyboru zatytułowanym “Jeśli zostanę zwycięzcą Nagrody głównej to chciałbym

przeznaczyć ją na:” jeden z poniższych celów, na który zostanie przeznaczona Nagroda główna w razie
jej wygrania:
i. 20 000 zł na podróż marzeń;
ii. 20 000 zł na kuchnię marzeń;
iii. 20 000 zł na wysokiej jakości sprzęt audiowizualny;
iv. 20 000 zł na wyposażenie wnętrz;
v. 20 000 zł na sprzęt sportowy dla aktywnych.
c)

zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;

d)

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i zakresie związanym z
Loterią bezpośrednio przed treścią wyrażenia tej zgody;

e)

oświadczenie o wiarygodności i aktualności podanych w Formularzu zgłoszeniowym informacji przez
zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;

f)

przejście

weryfikacji

narzędzia

weryfikującego

wypełnienie

formularza

przez

człowieka

“reCAPTCHA”;
g)

przesłanie formularza zgłoszeniowego po dokonaniu powyższych czynności poprzez kliknięcie
w przycisk „prześlij”.

2. Po dokonaniu wszystkich czynności, o których mowa w ustępach poprzedzających dokonane zostaje zgłoszenie
uczestnictwa w Loterii, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w formie komunikatu wyświetlonego po
kliknięciu przycisku “prześlij” zgodnie z ust. 1 ppkt. 2 lit. g powyżej oraz w formie wiadomości mailowej na adres
skrzynki pocztowej podanej w zgłoszeniu uczestnictwa w Loterii. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia Uczestnik
zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń uczestnictwa w Loterii.
3. Każde prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Loterii bierze udział jeden raz (w momencie jego dokonania) w
przydzieleniu Nagrody codziennej na zasadach wynikających z § 5 lub może wziąć udział w losowaniu dodatkowym,
pod warunkiem zaistnienia okoliczności przewidzianych w Regulaminie. Ponadto każde prawidłowe zgłoszenie
uczestnictwa w Loterii bierze udział w losowaniu Nagrody głównej, na zasadach wynikających z § 6.
4. Dowód zakupu (paragon lub faktura) uprawniający do udziału w Loterii musi potwierdzać dokonanie Zakupu
produktu promocyjnego w czasie Sprzedaży promocyjnej, tj. w czasie od 15 listopada 2021 r. od godz. 00:00 do
24 grudnia 2021 r. do godz. 23:59.
5. Jeden Dowód zakupu umożliwia wyłącznie jedno zgłoszenie uczestnictwa w Loterii, przy czym kwota Zakupu
produktu promocyjnego może być dowolna. Ten sam Uczestnik może dokonywać kolejnych Zakupów produktu
promocyjnego potwierdzonych kolejnymi Dowodami zakupu oraz dokonywać kolejnych zgłoszeń uczestnictwa
w Loterii przy zachowaniu warunków opisanych w Regulaminie.
6. Ta sama osoba może dokonać wielu zgłoszeń uczestnictwa w Loterii na podstawie różnych Dowodów zakupu, przy
czym ta sama osoba może dokonać nie więcej niż 20 zgłoszeń Uczestnictwa w Loterii w ciągu tego samego dnia.
7. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Loterii w razie wylosowania go w losowaniu Nagrody głównej
otrzyma Nagrodę główną, która została przez niego wskazana w Formularzu zgłoszeniowym, o ile spełni warunki
wynikające z Regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy,
z którego korzysta Uczestnik, wiadomości mailowych od Organizatora w kategorii spam lub innej niż główna
kategoria w skrzynce odbiorczej adresu mailowego Uczestnika, który podał w Formularzu zgłoszeniowym. Każdy
Uczestnik Loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania we wszystkich folderach skrzynki pocztowej adresu
mailowego, który podał w Formularzu zgłoszeniowym w celu ustalenia, czy znajduje się w tej skrzynce pocztowej
wiadomość mailowa od Organizatora Loterii.
§ 4 Nagrody w Loterii
1. Organizator przewiduje Nagrody codzienne tj. nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych (łączna liczba
Nagród 400) dla maksymalnie 200 Uczestników, w tym 200 kart podarunkowych do następujących sklepów: Empik
– 50 kart, RTV EURO AGD – 50 kart, Duka – 50 kart, H&M – 50 kart, o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych 00/100) brutto każda oraz 200 kart podarunkowych do następujących sklepów: Empik – 50 kart, RTV EURO
AGD – 50 kart, Duka – 50 kart, H&M – 50 kart, o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto każda.

2. Organizator przewiduje Nagrodę główną, tj. Nagrodę pieniężną do wykorzystania na cel wskazany przez Uczestnika
w Formularzu zgłoszeniowym z listy dostępnych celów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2b (łączna liczba nagród:
1) dla 1 zwycięzcy Nagrody Głównej, o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto.
3. Dla Nagrody głównej Organizator ufundował nagrodę dodatkową w wysokości: 2.222,00 zł (słownie: dwa tysiące
dwieście dwadzieścia dwa 00/100). Nagroda dodatkowa zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na
uregulowanie przez niego zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobrane kwoty Organizator przekaże
do właściwego Urzędu Skarbowego – nie podlega ona wypłacie zwycięzcom konkursu.
4. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Nagrodę główną stanowi wyłącznie jedna kwota pieniężna
- wartość Nagrody głównej tj. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa
nagroda pieniężna do Nagrody głównej w wysokości 2.222,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa
00/100) brutto wskazana w ustępie poprzedzającym. W żadnym wypadku Nagrody głównej nie stanowią łącznie
wszystkie kwoty ani kilka kwot wskazanych przy poszczególnych celach, na które może być wydatkowana Nagroda
główna. Nagrodą główną jest w/w kwota pieniężna na jeden cel wskazany przez zwycięzcę Nagrody głównej na
etapie wypełniania Formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w Loterii.
5. Laureat nie jest uprawniony do zamiany Nagrody na inne świadczenie lub inną rzecz odpowiadającą wartości
otrzymanej Nagrody.
6. Pula nagród w loterii wynosi 52.222,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa 00/100).
§ 5 Zasady przydzielania Nagród codziennych, ogłaszanie wyników, wydawanie Nagród
Zasady przydzielania Nagród codziennych
1. W Loterii przewidzianych jest 40 dni, w których osoba chcąca wziąć udział w Loterii może dokonać zgłoszenia
uczestnictwa zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
2. Na każdy dzień, w którym można dokonać zgłoszenia uczestnictwa do Loterii, tj. od dnia 15 listopada 2021 r. od
godziny 00:00 do dnia 24 grudnia 2021 r. do godziny 23:59, Organizator przewidział 10 Nagród codziennych, w
tym 5 kart podarunkowych o wartości 50,00 zł i 5 kart podarunkowych o wartości 100,00 zł każda. Przypisanie
Nagród codziennych zaczyna się każdego dnia, w którym można dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, tj. od
dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 24 grudnia 2021 r., od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59, przy czym chwile
przypisania są zmienne. Łącznie w wyżej wymienionym okresie otwartych zostanie łącznie 400 bramek czasowych.
3. W

urządzeniu

losującym,

tworzona

jest

lista

zawierająca

datę

(rok/miesiąc/dzień)

i

godziny

(godzina/minuta/sekunda).
4. Daty i godziny, w których Organizator przewidział Nagrody codzienne, pochodzą z przedziału czasowego,
w którym można dokonywać zgłoszeń uczestnictwa w Loterii za pomocą Serwisu www.prezentownikglade.pl.
5. Przypisanie Nagrody codziennej do konkretnej daty, godziny i sekundy, do której przypisana jest dana Nagroda
codzienna odbywa się z wykorzystaniem urządzenia losującego lub poprzez ręczne wskazanie przez pracownika
Organizatora daty, godziny, minuty i sekundy, do której przypisana jest Nagroda codzienna. Przypisanie Nagród
codziennych do konkretnej daty, godziny, minuty i sekundy następuje do momentu wyczerpania puli Nagród
codziennych.
6. Po przypisaniu wszystkich Nagród codziennych do konkretnej daty, godziny, minuty i sekundy są one
wprowadzane do systemu loteryjnego, a lista obejmująca te dane jest poufna. Najpóźniej w dniu 12.11.2021 r.
lista złożona jest u notariusza.

7. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Loterii w sposób opisany w § 3 Regulaminu, system loteryjny sprawdza,
czy data, godzina, minuta i sekunda wpłynięcia zgłoszenia uczestnictwa w Loterii odpowiada dacie, godzinie,
minucie i sekundzie, do której przypisana jest Nagroda codzienna. Jeśli data, godzina, minuta i sekunda wpłynięcia
zgłoszenia uczestnictwa w Loterii jest zgodna z datą, godziną, minutą i sekundą przypisaną do Nagrody codziennej
zgodnie z listą złożoną u notariusza, Uczestnik wygrywa Nagrodę codzienną.
8. Wygranie Nagród codziennych następuje według kolejności przypisanej zgodnie z listą, o której mowa w ust. 6
powyżej.
9. W przypadku, gdy w dacie, godzinie, minucie i sekundzie, do której przypisana jest Nagroda codzienna, do
systemu loteryjnego nie wpłynie żadne zgłoszenie uczestnictwa w Loterii, Nagrodę codzienną wygrywa pierwszy
Uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Loterii po dacie, godzinie, minucie i sekundzie,
do której była przypisana Nagroda codzienna.
10. Po naciśnięciu przycisku „prześlij”, o którym mowa w § 3 ust. 1 ppkt. 2 lit. g Regulaminu na ekranie urządzenia,
za pomocą którego Uczestnik dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, zostanie wyświetlona informacja
o wygraniu Nagrody codziennej albo jej braku.
11. Pojawienie się po kliknięciu „prześlij” informacji o następującej treści: „Gratulacje! Wygrałeś nagrodę codzienną.
Sprawdź maila i postępuj zgodnie z instrukcjami. Twoje zgłoszenie bierze także udział w losowaniu nagrody
głównej.” z doprecyzowaniem, którą z nagród codziennych uczestnik wygrał - stanowi o tym, że Uczestnik wygrał
Nagrodę codzienną, a jego zgłoszenie uczestnictwa w Loterii bierze udział w losowaniu Nagrody głównej.
12. Pojawienie się po kliknięciu “prześlij” informacji o następującej treści: „Niestety, nie udało Ci się tym razem wygrać
nagrody codziennej. Spróbuj ponownie – kup produkt i zarejestruj paragon. Każde zgłoszenie bierze udział w
losowaniu nagrody głównej!” - stanowi o tym, że Uczestnik nie wygrał Nagrody codziennej, ale jego zgłoszenie
uczestnictwa w Loterii bierze udział w losowaniu Nagrody głównej oraz w losowaniu dodatkowym, o którym mowa
w ust. 18 i następne poniżej.
13. Uczestnik, który wygrał Nagrodę codzienną, otrzymuje bezpośrednio po pojawieniu się komunikatu o wygranej,
nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych, informację e-mail z warunkami, jakie musi spełnić, aby otrzymać
Nagrodę codzienną.
14. W

przypadku

niedostępności strony

www.prezentownikglade.pl spowodowanej awarią

niezależną

od

Organizatora, Nagroda lub Nagrody codzienne przypisane w przedziale lub przedziałach czasowych
przypadających na czas niedostępności strony przechodzą do Losowania dodatkowego, o którym mowa w ust. 18
i następne poniżej.
Powiadomienie zwycięzcy o wygraniu Nagrody codziennej
15. Bezpośrednio po wyświetleniu się tekstowego potwierdzenia wygrania Nagrody codziennej (nie później jednak niż
w ciągu 5 dni roboczych), Organizator przesyła do Uczestnika na podany w zgłoszeniu uczestnictwa w Loterii
adres e-mail informację o warunkach, jakie musi spełnić Uczestnik w celu otrzymania Nagrody codziennej, a także
link do formularza laureata, którego prawidłowe wypełnienie w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila
od Organizatora, jest warunkiem wydania Nagrody codziennej. Prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika
formularza laureata polega na:
a. podaniu imienia i nazwiska,
b. podaniu adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c.

podaniu numeru telefonu

d. złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletności i braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie
Nagrody w Loterii poprzez zaznaczenie w formularzu laureata checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego
oświadczenia,
e. wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach
związanych z przeprowadzeniem Loterii poprzez zaznaczenie checkbox’u bezpośrednio przed treścią
wyrażenia tej zgody;
f.

wgraniu do formularza laureata czytelnego Dowodu Zakupu (w postaci skanu lub zdjęcia w formacie JPG
lub PNG o max rozmiarze maksymalnie 5 MB) poprzez skorzystanie z funkcji tego formularza polegającej
na możliwości dołączenia pliku ze skanem lub zdjęciem;

g. oświadczenie o wiarygodności i aktualności podanych w formularzu laureata informacji przez
zaznaczenie odpowiedniego checbox’a;
a następnie kliknięcie przycisku ,,Wyślij’’, po uzupełnieniu ww. pól w formularzu laureata.
16. Jeśli wypełniony formularz laureata dotrze do Organizatora w terminie późniejszym niż wskazany powyżej lub
zostanie nieprawidłowo uzupełniony lub zostanie negatywnie zweryfikowany, wówczas nagroda nie jest
przyznawana. Nieprzyznana nagroda przechodzi do puli nagród losowanych podczas losowania dodatkowego
zgodnie z ust. 18 i nast. poniżej.
17. Dodatkowo lista zwycięzców Nagród codziennych, którzy uprawnieni są do ich otrzymania dostępna jest
w Serwisie poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzcy.
Losowanie dodatkowe zwycięzców Nagród codziennych
18. Jeśli danego dnia pozostaną Nagrody codzienne, które nie zostały wygrane przez żadnego z Uczestników,
wówczas nieprzyznane Nagrody codzienne będą rozlosowane w ramach losowania dodatkowego, o którym mowa
poniżej.
19. Losowanie dodatkowe nagród codziennych zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy:
a. jakakolwiek spośród Nagród codziennych nie zostanie przyznana w związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń
uczestnictwa w Loterii w danym dniu lub
b. Nagroda codzienna nie zostanie przyznana z uwagi na niespełnienie przez Uczestnika warunków
Regulaminu,
c.

w przypadku niedostępności Serwisu www.prezentownikglade.pl, o której mowa w § 5 ust. 14
Regulaminu.

20. Losowanie dodatkowe odbędzie się w dniu 28.01.2022 r., pod nadzorem Komisji, spośród wszystkich
prawidłowych

zgłoszeń

uczestnictwa

w

Loterii,

dokonanych

od

dnia

15 listopada 2021 r. od godziny 00:00 do dnia 24 grudnia 2021 r. do godziny 23:59, z tym jednak zastrzeżeniem,
że w Losowaniu dodatkowym nie będą brały udziału zgłoszenia, które wygrały Nagrodę codzienną, zostały
wybrane do przyznania Nagrody codziennej, oraz zgłoszenia wykluczone z Loterii na podstawie Regulaminu.
Losowanie dodatkowe wyłania laureatów w liczbie odpowiadającej liczbie Nagród codziennych, które zgodnie z
Regulaminem podlegały losowaniu dodatkowemu.
21. Losowanie zwycięzcy Nagrody codziennej w ramach losowania dodatkowego odbędzie się w miejscu
prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora Loterii.
22. Losowanie zwycięzcy Nagrody codziennej w ramach losowania dodatkowego odbędzie się z wykorzystaniem
urządzenia losującego bądź poprzez losowanie ręczne z urny. Wybór sposobu losowania zwycięzcy Nagrody
codziennej leży w gestii komisji sprawującej nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii, o której mowa
w § 7.

23. Do losowania dodatkowego stosuje się odpowiednio zasady dotyczące powiadamiania zwycięzców Nagród
codziennych i ich wydawania wynikające z niniejszego §.
24. W terminie 5 dni roboczych od przeprowadzenia Losowania dodatkowego, Organizator informuje Uczestnika na
podany podczas zgłoszenia uczestnictwa w Loterii adres e-mail informację o warunkach, które musi spełnić w celu
otrzymania Nagrody codziennej. Warunki te wskazane są w ust. 15 powyżej.
Wydanie Nagród codziennych
25. Warunkiem wydania danej Nagrody codziennej jest spełnienie przez zwycięzcę danej Nagrody codziennej
warunków wynikających z Regulaminu, w tym w szczególności przesłanie do Organizatora formularza laureata,
o którym mowa w ust. 15 powyżej.
26. Po spełnieniu przez zwycięzcę danej Nagrody codziennej wymogów wynikających z Regulaminu Nagroda ta jest
mu wydawana przez Organizatora w ten sposób, że do zwycięzcy Nagrody codziennej wysłana zostanie
wiadomość w formie mailowej na adres mailowy wskazany przez zwycięzcę w Zgłoszeniu uczestnictwa w Loterii,
która zawierać będzie załącznik z zaszyfrowanym plikiem tekstowym zawierającym numer karty podarunkowej i
instrukcję jej aktywacji. Organizator dodatkowo prześle zwycięzcy Nagrody codziennej wiadomość SMS z kodem
dostępowym do w/w pliku, na numer telefonu zwycięzcy Nagrody codziennej wskazany przez niego w formularzu
laureata, o którym mowa w ust. 15 powyżej. Organizator wyda Nagrody codzienne w terminie do dnia 10 marca
2022 roku.
§ 6 Losowanie zwycięzcy Nagrody głównej, powiadomienie o wygranej, wydanie Nagrody
Losowanie zwycięzcy Nagrody głównej
1. Losowanie zwycięzcy Nagrody głównej zostanie dokonane ze wszystkich prawidłowych zgłoszeń uczestnictwa
w Loterii za pomocą Formularza zgłoszeniowego dokonanych od dnia 15 listopada 2021 r. od godziny 00:00 do
dnia 24 grudnia 2021 r. do godziny 23:59, z wyłączeniem zgłoszeń uczestnictwa w Loterii wykluczonych przez
Organizatora.
2.

Losowanie zwycięzcy Nagrody głównej odbędzie się w dniu 28.01.2022 r. w miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej przez Organizatora Loterii.

3.

Losowanie zwycięzcy Nagrody głównej odbędzie się z wykorzystaniem urządzenia losującego bądź poprzez
losowanie ręczne z urny. Wybór sposobu losowania zwycięzcy Nagrody głównej leży w gestii komisji sprawującej
nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii, o której mowa w § 7.

4.

W przypadku losowania Nagrody głównej ręcznie z urny, odbędzie się ono według następujących zasad:
a. W programie komputerowym każdemu prawidłowemu zgłoszeniu uczestnictwa w Loterii, które bierze udział
w losowaniu, przydzielony zostaje unikalny numer (ID od 0 do X; liczba X oznacza liczbę odpowiadającą
liczbie zgłoszeń uczestnictwa w Loterii, które biorą udział w losowaniu;
b. Losowanie zwycięzcy Nagrody głównej polega na wylosowaniu z urn karteczek z cyframi, które stworzą
unikalny numer ID, zwycięzcą losowania Nagrody głównej zostanie osoba, której przydzielony został
unikalny numer ID odpowiadający unikalnemu numerowi ID stworzonemu na podstawie losowania z urn
karteczek z cyframi;
c.

Urny co do zasady zawierają karteczki z cyframi z zakresu od 0 do 9, przy czym w przypadku urny
przeznaczonej do losowania pierwszej cyfry unikalnego numer ID, ilość i zakres cyfr na karteczkach
uzależniona jest od maksymalnej wartości odpowiednio pierwszej cyfry w liczbie X (tj. najwyższego

unikalnego numeru ID; np. W razie gdyby pierwsza cyfra w liczbie X wynosiła 3 wówczas w urnie losującej
cyfrę unikalnego numeru ID w zakresie pierwszej cyfry w liczbie X znajdą się 4 karteczki z cyframi 0,1,2,3;
d. Liczba urn, z których wylosowane są karteczki z cyframi uzależniona jest od liczby zgłoszeń uczestnictwa
w Loterii, które biorą udział w losowaniu, w tym sensie, że liczba urn odpowiada liczbie cyfr w liczbie X (np.
Jeśli liczba zgłoszeń uczestnictwa w Loterii wynosić będzie 20 000 to urn będzie pięć);
e. Stworzenie unikalnego numeru ID przydzielonego do zwycięskiego zgłoszenia uczestnictwa w Loterii
następuje poprzez losowanie z urn karteczek z cyframi w ten sposób, że losowanie rozpoczyna się od urny
przeznaczonej do losowania kolejno liczby jednostek, dziesiątek, setek itd. (w zależności od liczby zgłoszeń
uczestnictwa w Loterii, które biorą udział w losowaniu; np. W razie wylosowania w pierwszej urnie cyfry 1,
drugiej urnie cyfry 2, trzeciej urnie cyfry 3, czwartej urnie cyfry 4, piątej 0 to w takim przypadku zwycięskim
Zgłoszeniem uczestnictwa w Loterii będzie zgłoszenie o unikalnym numerze ID 1234);
f.

Jeżeli stworzony na podstawie losowania zgodnie z niniejszym ustępem unikalny numer ID przewyższa
wartość liczby X, w takim przypadku losowanie przeprowadza się ponownie, tyle razy aż w wyniku losowania
utworzony zostanie unikalny numer ID znajdujący się w zakresie wartości od 0 do X.

5.

Organizator po wylosowaniu zwycięzcy Nagrody głównej powtórzy czynności opisane w niniejszej sekcji w celu
wylosowania unikalnego numeru ID 5 rezerwowych zwycięzców Nagrody głównej. Pierwszeństwo do Nagrody
głównej będzie przysługiwać rezerwowym zwycięzcom według ich kolejności ich wylosowania. Rezerwowy
zwycięzca Nagrody głównej może zostać zwycięzcą Nagrody głównej w razie zaistnienia okoliczności
przewidzianych w Regulaminie, które spowodują uniemożliwienie przyznania lub wydania Nagrody głównej
pierwotnemu zwycięzcy.

6.

W razie zaistnienia okoliczności, które uniemożliwią przyznanie lub wydanie Nagrody głównej kolejno jej
zwycięzcy ani żadnemu z rezerwowych zwycięzców, procedura opisana w niniejszej sekcji powtórzona zostanie
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ustalenia tych okoliczności.
Powiadomienie zwycięzcy o wygraniu Nagrody głównej

7.

Organizator w ciągu 5 dni roboczych od wylosowania zwycięzcy Nagrody głównej prześle w formie wiadomości
mailowej na adres mailowy Uczestnika, który zwyciężył Nagrodę główną informację o tym fakcie oraz o warunkach,
jakie musi spełnić, aby otrzymać Nagrodę główną.

8. Zwycięzca Nagrody głównej nabywa prawo do jej otrzymania po przesłaniu w ciągu 7 dni kalendarzowych (na
adres mailowy Organizatora loterie@yellowcups.pl, o którym mowa w ustępie poprzedzającym) wiadomości
mailowej zawierającej informacje wymagane przez Organizatora, tj.:
a. czytelnego skanu lub zdjęcia zwycięskiego Dowodu zakupu;
b. czytelnego skanu lub zdjęcia uzupełnionego i podpisanego przez zwycięzcę Nagrody głównej
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1, które zostanie mu przesłane w ramach wiadomości, o której
mowa w ustępie poprzedzającym lub oświadczenia sporządzonego nie według załączonego wzoru, ale
zawierającego wymagane przez Organizatora informacje.
Wydanie Nagrody głównej
9. Warunkiem wydania Nagrody głównej jest spełnienie przez zwycięzcę Nagrody głównej wymogów wynikających
z Regulaminu oraz przesłanie w formie wiadomości mailowej do Organizatora informacji wymaganych przez niego
w terminie wskazanym w ust. 34 powyżej.

10. Po spełnieniu przez zwycięzcę Nagrody głównej wymogów wynikających z Regulaminu, Nagroda główna jest mu
wydawana przez Organizatora w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez zwycięzcę Nagrody głównej
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do dnia 10 marca 2022 roku.
§ 7 Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii
1. W celu nadzoru nad prawidłowością prowadzenia Loterii Organizator powołał trzyosobową komisję nadzoru,
w skład której wchodzi w szczególności co najmniej jedna osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia
z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie umożliwiającym
wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru loterii promocyjnych. Komisja podejmuje decyzję
bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich jej członków. Z przebiegu każdego losowania
sporządzany jest protokół.
2. Zadaniami komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii jest przede wszystkim weryfikacja prawidłowości
zgłoszeń uczestnictwa w Loterii, udział w czynnościach wydawania wygranych i weryfikacja uprawnienia
zwycięzców do Nagród, nadzór i zapewnienie udziału w losowaniu Nagród wszystkim osobom, które prawidłowo
dokonały zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, zabezpieczenie i czuwanie nad prawidłowością i zgodnością przebiegu
losowania z Regulaminem, sporządzanie i podpisywania protokołów z czynności podejmowanych przez komisję,
nadzór nad postępowaniem reklamacyjnym.
§ 8 Weryfikacja Uczestników i zwycięzców
1. Organizator uprawniony jest do weryfikacji Uczestników lub zwycięzców Loterii pod kątem przestrzegania zasad
wynikających z Regulaminu. W szczególności uprawniony jest do żądania złożenia dodatkowych oświadczeń lub
przedstawienia oryginałów dokumentów w zakresie wymagań wskazanych w Regulaminie (np. oświadczenie
o pełnoletności, przesłanie oryginału Dowodu zakupu).
2. Dokonywanie weryfikacji w stosunku do Uczestnika lub zwycięzców Loterii odbywa się w szczególności w razie:
a) chęci uzyskania przez Organizatora lub Podmiot Zlecający oświadczeń, o których mowa w ust. 1;
b) stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony ingerując
w bezpieczeństwo Serwisu lub aplikacji losującej;
c) powzięcia przez Organizatora wątpliwości w stosunku do danego Uczestnika lub zwycięzcy, które
uzasadniają podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie powstałych wątpliwości (np. w razie
dokonywania zgłoszeń z wykorzystaniem tego samego Dowodu zakupu z różnych adresów mailowych).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane (w tym w szczególności adres mailowy oraz
numer telefonu) podane przez Uczestnika lub Laureata w Formularzu zgłoszeniowym, formularzu laureata, o
którym mowa w § 5 ust. 15 lub w korespondencji z Organizatorem.
4. W razie dokonania przez Uczestnika Loterii naruszeń, o których mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, Organizator może
wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a także nie uwzględniać dokonanych przez niego Zgłoszeń uczestnictwa
w Loterii. Będzie to równoznaczne z utratą przez takiego Uczestnika prawa do jakiejkolwiek Nagrody przewidzianej
przez Organizatora w ramach Loterii.
5. Niespełnienie przez Uczestnika lub Laureata Loterii żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej w wyznaczonym
terminie bądź innych wymogów wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa
powoduje wykluczenie Uczestnika lub Laureata z Loterii oraz utratę prawa do jakiejkolwiek Nagrody przewidzianej
przez Organizatora w ramach Loterii. W takim przypadku Organizator może dokonać wylosowania innego Laureata
Nagrody na zasadach wynikających z Regulaminu.

§ 9 Reklamacje
1. Uczestnicy mają prawo wnoszenia reklamacji w zakresie odnoszącym się do Loterii, która powinna zawierać, imię
i nazwisko reklamującego Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy
reklamacja, rodzaju gry oraz treść żądania, a w razie zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji, za pomocą którego Uczestnik dokonał
zgłoszenia do loterii. Reklamacje mogą być wnoszone nie później niż w terminie do 17 marca 2022 r.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie przesyłając pismo na adres Organizatora lub wysyłając reklamację
w wiadomości mailowej na adres skrzynki elektronicznej Organizatora loterie@yellowcups.pl.
3. Organizator dokona rozstrzygnięcia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia, nie później niż do 31
marca 2022 r. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator informuje Uczestnika w formie, w jakiej ten wniósł
reklamację.

W

razie

wniesienia

reklamacji

w

formie

pisemnej,

ale

przy

jednoczesnym

wskazaniu

korespondencyjnego adresu mailowego przez Uczestnika, rozstrzygnięcie takiej reklamacji pisemnej nastąpi
w formie wiadomości mailowej wysłanej przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika.
4. Skorzystanie ze ścieżki reklamacyjnej opisanej w tym § stanowi przejaw polubownego załatwienia sprawy.
Uczestnik lub Laureat uprawniony jest do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych bez konieczności
wykorzystania ścieżki reklamacyjnej.
5. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia przez określoną osobę reklamacji do
dnia udzielenia na nią odpowiedzi przez Organizatora.
§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Organizator Loterii jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Organizator

świadczy

z

wykorzystaniem

Serwisu

internetowego

dostępnego

pod

adresem

www.prezentownikglade.pl nieodpłatną usługę polegającą na możliwości zgłoszenia Uczestnictwa w Loterii oraz
nieodpłatną usługę dla Uczestników Loterii, która polega na możliwości przesłania kartki świątecznej w formie
wiadomości mailowej do wybranej przez Uczestnika osoby zgodnie z § 1 ust. 7.
3. Dostęp do Serwisu, zgłoszenie Uczestnictwa w Loterii oraz przesłanie kartki świątecznej zapewnia spełnienie łącznie
następujących warunków technicznych:
a. dostęp do Sieci Internet (łącze min. 2 Mb/s);
b. korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej: Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari;
c.

korzystanie z systemu operacyjnego: Windows 10 / macOS 11.2;

d. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
4. Organizator informuje o występowaniu typowego zagrożenia w związku z korzystaniem z usług objętych niniejszym
dokumentem oraz Regulaminem Loterii, które wynika z faktu wykorzystania do świadczenia usługi sieci Internet.
Zaleca się podjęcie po stronie usługobiorców właściwych działań mających na celu minimalizację zagrożenia (np.
przez stosowania odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych i mających na celu ochronę korzystania z sieci
Internet). Organizator stosuje zabezpieczenia umożliwiające korzystanie z usługi w sposób uniemożliwiający
osobom nieuprawnionym dostęp do treści świadczonych usług (np. za pomocą wykorzystywania protokołu SSL
z podpisanym kluczem).
5. Rozpoczęcie korzystania z w/w usług oznacza zapoznanie się i akceptację warunków świadczenia tych usług
zawartych niniejszym dokumencie.

6. Rozwiązanie umowy na korzystanie z usług wskazanych w niniejszym dokumencie może być dokonane w każdym
momencie poprzez opuszczenie Serwisu www.prezentownikglade.pl przez użytkownika.
7. W razie konieczności dokonania planowanych prac modernizacyjnych lub w razie sytuacji awaryjnej, Organizator
może przerwać świadczenie usług pod warunkiem wyświetlenia odpowiedniego komunikatu w Serwisie
www.prezentownikglade.pl.
8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, a odnoszącym się do świadczenia usług drogą elektroniczną
zastosowanie znajdą właściwe przepisy, w tym w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin zawiera prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. W sprawach nieuregulowanych
w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o grach hazardowych.
2. Wykorzystanie przez Uczestnika programów komputerowych lub użycie innych środków technicznych generujących
automatyczne Zgłoszenie do Loterii powoduje utratę statusu Uczestnika i utratę prawa do Nagrody.
3. Uczestnicy Loterii mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania dodatkowych informacji wysyłając
maila na adres skrzynki pocztowej Organizatora loterie@yellowcups.pl.
4. Regulamin dostępny jest w Serwisie www.prezentownikglade.pl oraz w miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej przez Organizatora.
5. Zgodnie z art. 20 Ustawy o grach hazardowych na żądanie zwycięzcy Nagrody codziennej lub Nagrody głównej
Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów
wynikających z przytoczonego przepisu.
6. Wydawanie Nagród w Loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
7. Zgodnie z Ustawa o grach hazardowych Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości Nagród w Loterii, które określone są w Regulaminie.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 1 Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej również Administratorem) przekazanych w trakcie trwania
Loterii przez Uczestników i zwycięzców jest JOANNA SZAŁASZ Yellowcups, ul. Widok nr 8 lok. 28, 31-564 Kraków,
posiadająca nr NIP 5492250098, REGON 122459066.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów powszechnie obowiązujących (zwane dalej również RODO).
3. Z Administratorem można skontaktować się:
1) osobiście – w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej po wcześniejszym umówieniu
się na konkretną datę i godzinę,
2) pocztowo – wysyłają pismo w swojej sprawie na adres Organizatora,
3) mailowo – wysyłając maila na skrzynkę mailową Administratora loterie@yellowcups.pl.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji Loterii (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub f, c RODO),
tj.:
1) obsługi zgłoszeń uczestnictwa w Loterii,

2) weryfikacji prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody,
3) wyłonienia zwycięzców i wydania Nagrody,
4) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestników,
5) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników i/lub
Laureatów,
6) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z organizacją Loterii.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i/lub zwycięzcę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia
udziału w Loterii lub odebrania Nagrody – ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Loterii i/lub odebranie
Nagrody.
6. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) przetwarzane będą
do czasu zakończenia Loterii oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzoną przez
Organizatora Loterią. Dane osobowe zwycięzców przetwarzane będą także do czasu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
7. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na jego
zlecenie, które pełnią określoną rolę w związku z prowadzoną Loterią. W szczególności dotyczy to dostawców
rozwiązań informatycznych umożliwiających przeprowadzenie Loterii oraz podmioty świadczące usługi prawne lub
księgowe.
8. Administrator informuje, że dane osobowe Uczestników i zwycięzców (oraz ewentualnie ich przedstawicieli
ustawowych) nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników i/lub zwycięzców mają oni prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych z uwagi na szczególną sytuację (w zakresie przetwarzania ich danych
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w ust.
3 powyżej.
12. Uczestnik oraz zwycięzca uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1 do Loterii “DLA MAŁYCH CHWIL PEŁNYCH RADOŚCI”

FORMULARZ DLA ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ
INFORMACJE O ZWYCIĘZCY:
1.

Imię i nazwisko: …............................................................................................................

2. Adres zamieszkania: …......................................................................................................
3. Dowód tożsamości (seria i numer): ….................................................................................
4. Numer Pesel: …................................................................................................................
5. W

razie

braku

numeru

PESEL,

imię

i

nazwisko,

data

urodzenia,

.......................................................................................................................................

obywatelstwo

6. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany przelew Nagrody głównej:
…...........................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIA ZYWCIĘZCY
Niniejszym oświadczam, że zgłoszenie przeze mnie uczestnictwa w Loterii dokonane było po spełnieniu
warunków wskazanych w Regulaminie, w szczególności w § 2 Regulaminu, wobec czego niniejszym
potwierdzam, że jestem osobą pełnoletnią będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu

_

cywilnego, mam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; mam ukończone 18 lat,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Jednocześnie oświadczam, że nie jestem
pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego, ani
też członkiem ich rodzin wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
Data: …..........

_

Podpis zwycięzcy: …..........

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Loterii oraz oświadczam, że przestrzegałem
i przestrzegam jego postanowień.
Data: …..........

Podpis zwycięzcy: …..........

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych
osobowych na potrzeby formalności w związku z moją wygraną Nagrody głównej w Loterii. Jednocześnie

_

wskazuję, że dane podane przeze mnie na niniejszym formularzu są prawdziwe i aktualne. Ponadto
potwierdzam, że zapoznałem się treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych przez
Organizatora.
Data: …..........

Podpis zwycięzcy: …..........

