Załącznik nr 4 do Regulaminu Loterii promocyjnej
„Lotteria Świąteczna”

OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody IV stopnia w postaci
karty przedpłaconej o wartości 200,00 złotych
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”. Aby odebrać nagrodę należy wypełnione
oświadczenie wraz z oryginałem zwycięskiego Kuponu Promocyjnego dostarczyć: drogą pocztową (list polecony lub
inna rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską, osobiście przez Laureata albo osobę przez niego
upoważnioną, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku do siedziby Organizatora na adres:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: loteria „Lotteria Świąteczna”.

Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 1 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………….………………………………….
Adres miejsca zamieszkania na terytorium Polski (tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania) :
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...………………………………………………….
Numer tel. komórkowego: ………………………………………………………..………...………….….………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………….………….………………………..…………………...……………….……………….…………………………………..
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Loterii promocyjnej „Lotteria
Świąteczna” i odebrania nagrody.

Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”
i akceptuję jego treść.
□ *Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna” nie jestem
członkiem organów (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd) spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownikiem lub współpracownikiem
Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Kolektorem ani członkiem najbliższej rodziny którejkolwiek z ww. osób.
□ *Podaję dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Organizator informuje o sposobach i zasadach przetwarzania
danych osobowych Uczestników Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna” oraz przysługujących Uczestnikom Loterii prawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25. Administrator
danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail iod@totalizator.pl .
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3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu umożliwienia założenia Konta na Stronie Internetowej oraz wzięcia udziału w losowaniach nagród, archiwizacji
danych Uczestnika Loterii, przeprowadzenia Loterii a w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji oraz
wydania nagród i ogłoszenia wyników, zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
ewidencji wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 złotych a także w celu przeprowadzenia
procedury reklamacyjnej; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
c) w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług.
5. Podanie przez Uczestnika Loterii danych osobowych stanowi wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie
danych osobowych w powyższych celach.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym
firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to
wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestnika.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na wymóg ustawowy ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w
Loterii. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom Loterii przysługują następujące uprawnienia: prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie przez Uczestnika Loterii oświadczenia w
zakresie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, drogą elektroniczną wysyłając wiadomości e-mail na adres:
iod@totalizator.pl. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Loterii przysługuje także skarga do organu
nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
9. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady, dane osobowe przetwarzane są
przez czas trwania Loterii oraz przez czas, w którym Administrator jako Organizator Loterii zobowiązany jest przechowywać
dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego
przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu

……………………………………..…………………………...…
(data i czytelny podpis Laureata)
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