REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „LOTTERIA ŚWIĄTECZNA”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Loterii
Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Lotteria Świąteczna” (dalej: „Loteria”).
§2
Podmiot urządzający Loterię
Organizatorem Loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000007411, posiadająca kapitał zakładowy 279.142.000 złotych, NIP: 5250010982,
(dalej: „Organizator” lub „TS”).
§3
Organ wydający zezwolenie
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
§4
Obszar Loterii
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Czas trwania Loterii
1. Loteria rozpoczyna się dnia 22 października 2018 r. i trwa do dnia 10 czerwca 2019 r. (przez co
rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
2. Okres sprzedaży Produktów Promocyjnych rozpoczyna się dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 6:30:00
i trwa do wyczerpania puli Kodów Promocyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
do godz. 23:54:00, z zastrzeżeniem, że gra Eurojackpot wyłączona jest czasowo ze sprzedaży
w okresie od piątku od godziny 19:00:00 do soboty do godziny 6:30:00.
3. Uczestnicy

Loterii

mogą

rejestrować

Kody

Promocyjne

na

Stronie

Internetowej

w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. od godz. 6:30:00 do dnia 2 stycznia 2019 r. do godz. 23:59:59.
4. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
§6
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące poniższe definicje:
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1)

Kod Promocyjny – unikalny numer składający się z 10 (słownie: dziesięciu) cyfr, znajdujący się
na Kuponie Promocyjnym, drukowany przez Terminal lub Terminal Samoobsługowy.
Organizator przewidział 8 000 000 (słownie: osiem milionów) Kodów Promocyjnych w Loterii;

2)

Kolektor (Sprzedawca) – osoba fizyczna, która posiada aktualne uprawnienia do sprzedaży
produktów TS, oraz prowadzi aktywną sprzedaż produktów TS w Okresie Promocyjnym;

3)

Konto – indywidualne konto zakładane przez Uczestnika na stronie www.lotteriaswiateczna.pl,
możliwe do utworzenia w okresie od dnia 21 listopada 2018 r. od godz. 12:00:00 do dnia
2 stycznia 2019 r. do godz. 23:59:59;

4)

Kupon Promocyjny – wydawany przez Kolektora bądź Terminal Samoobsługowy wydruk
z Kodem Promocyjnym, umożliwiający wzięcie udziału w Loterii przy spełnieniu pozostałych
wymagań określonych w Regulaminie Loterii;

5)

Okres Promocyjny – okres sprzedaży Produktów Promocyjnych, który rozpoczyna się dnia
22 listopada 2018 r. od godz. 6:30:00 do wyczerpania puli Kodów Promocyjnych, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. do godz. 23:54:00;

6)

Okres Rejestracji Kodów Promocyjnych – okres, w którym możliwa jest rejestracja Kodów
Promocyjnych, po uprzednim założeniu i zalogowaniu do Konta na Stronie Internetowej
www.lotteriaswiateczna.pl, trwający od dnia 22 listopada 2018 r. od godz. 6:30:00 do dnia
2 stycznia 2019 r. do godz. 23:59:59;

7)

Oświadczenie – dokument znajdujący się na Stronie Internetowej www.lotteriaswiateczna.pl,
który Laureat zobowiązany jest pobrać, wydrukować a następnie wypełnić i przesłać do TS
w celu przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej i wydania przysługującej nagrody. Wzór
Oświadczenia dla Laureatów nagród I stopnia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, wzór Oświadczenia dla Laureatów nagród II stopnia stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu, wzór Oświadczenia dla Laureatów nagród III stopnia stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego Regulaminu, wzór Oświadczenia dla Laureatów nagród IV stopnia stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

8)

Produkt Promocyjny – zestaw, w skład którego wchodzą co najmniej dwa następujące
produkty znajdujące się w sprzedaży TS:
a) Lotto lub Lotto Plus
oraz
b) dowolny inny produkt z następujących: Eurojackpot, Mini Lotto, Multi Multi, Multi Multi
Plus, Keno, Kaskada, Ekstra Pensja, Super Szansa, Loteria Pieniężna - Zdrapka.
Minimalna łączna wartość Produktu Promocyjnego uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii
wynosi 5,00 (słownie: pięć) złotych. Za dokonanie zakupu zgodnie z ww. warunkami, Uczestnik
otrzymuje 1 (słownie: jeden) Kupon Promocyjny, uprawniający do udziału w Loterii.
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Jednorazowy (w ramach jednej opłaconej transakcji) zakup Produktu Promocyjnego, uprawnia
do otrzymania wyłącznie jednego Kuponu Promocyjnego, niezależnie od wartości transakcji.
Przy zamiarze dokonania transakcji będącej wielokrotnością 5,00 zł Uczestnik winien rozdzielić
zakupy w taki sposób, aby powstały dwie (lub więcej) transakcje, uprawniające do otrzymania
dwóch (lub więcej) Kuponów Promocyjnych. Za każdą transakcję musi zostać dokonana
oddzielna płatność;
9)

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, na jakich odbywa się Loteria promocyjna
pod nazwą „Lotteria Świąteczna”;

10) Strona Internetowa – strona www.lotteriaswiateczna.pl, na której udostępnione
są wszelkie informacje dotyczące Loterii, w tym Regulamin. Na Stronie Internetowej Uczestnik
ma możliwość sprawdzenia, czy do Kodu Promocyjnego przypisana jest nagroda IV stopnia.
Ponadto udostępniony jest formularz zgłoszeniowy, służący do rejestracji Konta dla
Uczestników chcących wziąć udział w losowaniach nagród I, II i III stopnia;
11) Terminal – urządzenie w sieci naziemnej służące do rejestracji transakcji produktów będących
w ofercie TS ;
12) Terminal Samoobsługowy – urządzenie w sieci naziemnej służące do samodzielnego zakupu
produktów znajdujących się w ofercie TS (LVM);
13) Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, uprawniona do zakupu Produktu Promocyjnego, która nabyła
w Okresie Promocyjnym Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 22 1 k.c.,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca pozostałe wymagania opisane
w Regulaminie;
14) Laureat – wyłoniony zgodnie z Regulaminem Uczestnik, potencjalny Zwycięzca nagrody;
15) Zwycięzca – zweryfikowany pozytywnie Laureat Loterii pod kątem spełniania wymagań
uczestnictwa i wydania nagrody.

II. PRZEDMIOT LOTERII
§7
Przedmiot Loterii
Loterią objęte są Produkty Promocyjne sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem Terminali, oraz
Terminali Samoobsługowych TS. Z udziału w Loterii wyłączone są zakupy produktów TS w sieci
BillBird, w kasach Carrefour, oraz w systemie sprzedaży internetowej.

3

III. UCZESTNICY LOTERII
§8
Uczestnicy Loterii
1.

Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, które nabyły w Okresie Promocyjnym Produkt Promocyjny i otrzymały
Kupon Promocyjny oraz spełniające pozostałe wymagania opisane w Regulaminie.

2.

W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów (Zgromadzenie Wspólników, Rada
Nadzorcza, Zarząd) spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i IGT Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownicy Totalizator Sportowy Sp. z o.o., współpracownicy
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (bez względu na formę współpracy) oraz Kolektorzy a także
członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób.

3.

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
IV. ZASADY PROWADZENIA LOTERII
§9
Warunki uczestnictwa w Loterii

1.

Sprzedaż Produktów Promocyjnych jest realizowana w kolekturach TS oraz na Terminalach
Samoobsługowych TS na terenie całej Polski w Okresie Promocyjnym. Produkty Promocyjne
sprzedawane są w godzinach pracy kolektur, oraz w czasie otwarcia punktów w których znajdują się
Terminale Samoobsługowe. Poza Okresem Promocyjnym, a także po wyczerpaniu puli Kodów
Promocyjnych,

Produkty

Promocyjne

są

dostępne

w

sprzedaży,

jednak

ich

zakup

nie uprawnia do otrzymania Kuponu Promocyjnego i do udziału w Loterii. Sprzedaż Produktów
Promocyjnych nie jest realizowana w systemie sprzedaży internetowej.
2.

Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez dokonanie w Okresie Promocyjnym, w ramach jednej
opłaconej transakcji o wartości co najmniej 5,00 złotych, zakupu Produktu Promocyjnego
i odebranie od Kolektora Kuponu Promocyjnego z kodem - w przypadku zakupu Produktu
Promocyjnego przez Terminal Samoobsługowy - odebranie wydanego przez Terminal
Samoobsługowy Kuponu Promocyjnego z kodem.

3.

Uczestnik na materiałach dedykowanych Loterii rozumianych jako ulotka, plakat lub Strona
internetowa sprawdza, czy do Kodu Promocyjnego, znajdującego się na Kuponie Promocyjnym,
jest przypisana nagroda IV stopnia. Materiały promocyjne w formie ulotek i plakatów są dostępne
w punktach sprzedaży w Okresie Promocyjnym. Kody Promocyjne, do których zostały przypisane
nagrody IV stopnia, nie biorą udziału w losowaniu nagród I, II i III stopnia.
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4.

Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagród I, II oraz III stopnia jest zarejestrowanie Kodu
Promocyjnego na Stronie Internetowej poprzez Konto.

5.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo
spełni warunki określone w Regulaminie. Jeden Kod Promocyjny może zostać zarejestrowany tylko
jeden raz w trakcie trwania Loterii.

6.

W przypadku zakupu Produktu Promocyjnego w Terminalu Samoobsługowym, Kupon Promocyjny
jest wydawany po spełnieniu warunku przystąpienia do Loterii i powinien być niezwłocznie
odebrany przez Uczestnika. Przed dokonaniem zakupu w Terminalu Samoobsługowym Uczestnik
powinien się upewnić, że kwota salda wyświetlana w Terminalu Samoobsługowym jest
wyzerowana. Brak wyzerowania kwoty salda przed zakupem może spowodować, że Uczestnik nie
otrzyma Kuponu Promocyjnego.

7.

Kupon Promocyjny jest wydawany po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, przy czym
w przypadku zakupu Produktu Promocyjnego w Terminalu Samoobsługowym warunkiem
wydania Kuponu Promocyjnego jest wykorzystanie przez Uczestnika całej kwoty w wysokości 5 zł
na zakup Produktu Promocyjnego wymaganej do spełnienia warunków przystąpienia do Loterii.

8.

W przypadku unieważnienia któregokolwiek z zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów
Promocyjnych, wydany Kupon Promocyjny zostanie anulowany, jeśli unieważnienie tego produktu
spowodowało utratę prawa do wydania Kuponu Promocyjnego. Jeśli pomimo unieważnienia
produktu (bądź produktów), transakcja nadal spełnia warunki uprawniające do otrzymania
Kuponu Promocyjnego, wydany Uczestnikowi Kupon Promocyjny pozostaje ważny. Anulowanie
Kuponu Promocyjnego z przypisaną nagrodą IV stopnia powoduje wygaśnięcie prawa do jej
otrzymania.

9.

Kody Promocyjne, które zostały anulowane na podstawie procedury określonej w ust.8 nie biorą
udziału w losowaniu nagród I, II i III stopnia.

10. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Promocyjnego Uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu wobec TS.
11. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne. Wszelkie wątpliwości dotyczące
prawidłowości Kuponów Promocyjnych rozstrzygane są przez Komisję wskazaną w §16.
12. Obowiązkiem Uczestnika jest dopilnować, aby (w przypadku spełnienia warunków określonych
w Regulaminie) Kolektor wydał Uczestnikowi Kupon Promocyjny niezwłocznie po zakończeniu
transakcji. Po opuszczeniu kolektury Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie Kuponu
Promocyjnego.
13. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
14. Uczestnik biorąc udział w Loterii akceptuje warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.
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15. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku gdy
Komisja, o której mowa w § 16, stwierdzi naruszenie przez Uczestnika zasad udziału w Loterii, bądź
działań nieuczciwych – ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
16. TS zastrzega sobie prawo wykluczenia z Loterii tych Uczestników, którzy przedstawili Kupony
Promocyjne w stosunku do których zachodzą wątpliwości co do ich autentyczności.
17. Decyzja Komisji wskazanej w § 16 w przedmiocie wykluczenia Uczestnika jest ostateczna, co nie
wyłącza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem przed sąd powszechny.
18. TS do dnia 5 lutego 2019 r. może wystąpić do Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej
(na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas zakładania Konta) z żądaniem przesłania
skanów zarejestrowanych Kuponów Promocyjnych na adres e-mail: lotteriaswiateczna@lotto.pl.
W takim przypadku Uczestnik ma obowiązek ich dostarczenia na wskazany powyżej adres e-mail
w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez TS. Nieprzedstawienie bądź nieterminowe
dostarczenie skanów Kuponów Promocyjnych powoduje utratę prawa do nagrody.
19. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych (w tym danych osobowych) jest dobrowolne,
ale niezbędne do udziału w Loterii.
§ 10
Zasady przyznawania nagród
1.

Uczestnik po spełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii i odebraniu od Kolektora
lub z Terminala Samoobsługowego Kuponu Promocyjnego z Kodem Promocyjnym dokonuje
następujących czynności:
1)

Sprawdzenia na dedykowanych materiałach marketingowych dostępnych w punktach
sprzedaży lub na stronie internetowej www.lotteriaswiateczna.pl, czy do Kodu Promocyjnego
została przypisana nagroda IV stopnia.

2)

W przypadku, kiedy do Kodu Promocyjnego została przypisana nagroda IV stopnia, Laureat
powinien bezwzględnie zachować Kupon Promocyjny. Kupon Promocyjny jest dowodem
udziału w grze, niezbędnym do pozytywnego przejścia procesu weryfikacji, oraz otrzymania
nagrody.

2.

Jeśli do Kodu Promocyjnego nie została przypisana nagroda IV stopnia, Uczestnik może
zarejestrować ten Kod Promocyjny na Koncie na Stronie Internetowej i wziąć udział w losowaniu
nagród I, II, oraz III stopnia.

3.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród I, II oraz III stopnia należy:
1)

założyć Konto na stronie internetowej www.lotteriaswiateczna.pl. Do założenia Konta
niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail,
telefon oraz zaznaczenie wymaganych zgód i oświadczeń, niezbędnych do udziału w Loterii;

2)

ustanowić login i hasło, gdzie login to adres e-mail, a hasło musi zawierać minimum 6 znaków;
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3)

potwierdzić proces rejestracji klikając w link aktywacyjny, który zostanie wysłany
na wskazany podczas procesu rejestracji adres e-mail;

4)

przy użyciu Konta dokonać zarejestrowania Kodu Promocyjnego na Stronie Internetowej.

Podane powyżej dane osobowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym, a o każdorazowej ich
zmianie Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować TS, wysyłając wiadomość e-mail
na adres: lotteriaswiateczna@lotto.pl.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy
program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, wiadomości e–mail od Organizatora, o której
mowa w ust. 3 pkt 3, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika.
5.

Zgłoszenie dokonane jest w chwili jego wpłynięcia na serwer informatyczny TS.

6.

Wzięcie udziału w losowaniach nagród I, II i III stopnia jest możliwe wyłącznie dla Uczestników,
którzy zarejestrowali co najmniej jeden Kod Promocyjny zgodnie z procedurą opisaną powyżej
w ust. 3 pkt 1-4 na Koncie na Stronie Internetowej. Aby wziąć udział w losowaniu nagród I, II i III
stopnia Uczestnik musi dysponować aktywnym Kontem. Uczestnik posiadający aktywne Konto
może zalogować się na Stronie Internetowej przy użyciu adresu e-mail i hasła wskazanego podczas
zakładania Konta. W ramach Konta Uczestnik może przeglądać historię zgłoszonych Kodów
Promocyjnych.

7.

Strona Internetowa jest dostępna dla Uczestnika od dnia 21 listopada 2018 r. do dnia 10 czerwca
2019 r. z zastrzeżeniem, że rejestracja Kodów Promocyjnych jest możliwa wyłącznie w okresie
wskazanym w § 6 ust. 6).

V. NAGRODY
§ 11
Wartość puli nagród
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane w Loterii wynosi
543 120,00 złotych brutto (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia złotych i 00/100).
Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 624 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery) sztuki.
§ 12
Rodzaje nagród
1.

Nagrodami w Loterii są:
1)

Nagroda I stopnia - samochód Toyota Aygo wersja 5-drzwiowa X-play, 1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T
benzyna, rok produkcji 2018.
a) 2 sztuki w kolorze białym - White Flash
b) 2 sztuki w kolorze czerwonym - Mambo Red
o wartości 44 000,00 złotych każdy (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych i 00/100),
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od
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nagrody w wysokości 4 888,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem
złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 48 888,00 złotych (słownie:
czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100).
Szczegółowa specyfikacja techniczna samochodu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
Organizator przewidział 4 (cztery) nagrody I stopnia w Loterii;
2)

Nagroda II stopnia w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć
tysięcy złotych i 00/100) przekazywanej przelewem bankowym przez Organizatora na
wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy, wraz z dodatkową

nagrodą pieniężną

przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody wysokości 556,00 złotych
(słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100).
Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 5 556,00 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Organizator przewidział 28 (dwadzieścia osiem) nagród II stopnia w Loterii;
3)

Nagroda III stopnia w postaci vouchera na okaziciela - „Prezent Jubilerski” do sieci sklepów
z biżuterią firmy APART o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100),
uprawniająca do wymiany (w granicach wskazanego nominału prezentu) na produkty
w salonach.
Organizator przewidział 92 (dziewięćdziesiąt dwie) nagrody III stopnia w Loterii. Lista
salonów jubilerskich oraz regulamin użytkowania voucherów dostępne są na stronie
www.apart.pl;

4)

Nagroda IV stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości brutto 200,00 złotych (słownie:
dwieście złotych i 00/100).
Organizator przewidział 500 (pięćset) nagród IV stopnia w Loterii.

2.

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj.
zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to,
że TS potrąca od nagrody o wartości powyżej 2.280,00 złotych kwotę w wysokości 10% wartości
tej nagrody na poczet należnego podatku od nagrody. Zwycięzca wyraża na to zgodę.

VI. LOSOWANIE NAGRÓD
§ 13
Zasady, miejsce i terminy losowań
1.

Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Targowej 25.

2.

Losowania przeprowadzane są w obecności Komisji wskazanej w § 16 niniejszego Regulaminu, za
pomocą urządzenia losującego spełniającego wymagania Ustawy o grach hazardowych z dnia 19
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listopada 2009 r. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki
badającej oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.
3.

Losowania nagród I, II oraz III stopnia odbywają się według następującego schematu:
1)

dla każdego prawidłowo zarejestrowanego Kodu Promocyjnego biorącego udział w danym
losowaniu, przydzielany jest unikalny numer ID;

2)
4.

losowanie odbywa się poprzez wylosowanie zwycięskiego numeru ID.

W Loterii przewidziano 5 losowań, zgodnie z następującym harmonogramem:
1)

Losowanie Kodów Promocyjnych, do których zostaną przypisane nagrody IV stopnia
odbywa się w dniu 22 października 2018 r.

2)

Losowanie pierwszego etapu rejestracji Kodów Promocyjnych w dniu 3 grudnia 2018 r.,
w którym udział biorą zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane w okresie od 22 listopada 2018
r. od godz. 06:30:00 do 2 grudnia 2018 r. do godz. 23:59:59. Losowanych jest 31 (trzydzieści
jeden) nagród:

3)



1 (jedna) nagroda I stopnia – samochód w kolorze białym (White Flash),



7 (siedem) nagród II stopnia,



23 (dwadzieścia trzy) nagrody III stopnia.

Losowanie drugiego etapu rejestracji Kodów Promocyjnych w dniu 14 grudnia 2018 r.,
w którym udział biorą zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane w okresie od 3 grudnia 2018 r.
od godz. 00:00:00 do 13 grudnia 2018 r. do godz. 23:59:59. Losowanych jest 31 (trzydzieści
jeden) nagród:

4)



1 (jedna) nagroda I stopnia – samochód w kolorze czerwonym (Mambo Red),



7 (siedem) nagród II stopnia,



23 (dwadzieścia trzy) nagrody III stopnia.

Losowanie trzeciego etapu rejestracji Kodów Promocyjnych w dniu 24 grudnia 2018 r.,
w którym udział biorą zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane w okresie od 14 grudnia 2018
r. od godz. 00:00:00 do 23 grudnia 2018 r. do godz. 23:59:59. Losowanych jest 31 (trzydzieści
jeden) nagród:

5)



1 (jedna) nagroda I stopnia – samochód w kolorze białym (White Flash),



7 (siedem) nagród II stopnia,



23 (dwadzieścia trzy) nagrody III stopnia.

Losowanie czwartego etapu rejestracji Kodów Promocyjnych w dniu 3 stycznia 2019 r.,
w którym udział biorą zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane w okresie od 24 grudnia 2018
r. od godz. 00:00:00 do 2 stycznia 2019 r. do godz. 23:59:59. Losowanych jest 31 (trzydzieści
jeden) nagród:


1 (jedna) nagroda I stopnia – samochód w kolorze czerwonym (Mambo Red),
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7 (siedem) nagród II stopnia,



23 (dwadzieścia trzy) nagrody III stopnia.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
§ 14
Sposób ogłaszania wyników i warunki wydania nagród
1.

Warunkiem odbioru nagrody IV stopnia jest dostarczenie przez Laureata:
1)

oryginału Kuponu Promocyjnego z wygrywającym Kodem Promocyjnym (tj. taki, co do
którego stwierdzono wygraną poprzez odnalezienie Kodu na dedykowanych loterii
materiałach marketingowych w postaci plakatów lub ulotek lub weryfikację na Stronie
Internetowej), oraz:

2)

poprawnie wypełnionego Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora), drogą pocztową (list
polecony lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską lub dostarczone przez
Laureata albo osobę przez niego upoważnioną, do siedziby Organizatora (w dni robocze,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 16:00) na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: loteria „Lotteria Świąteczna”.
2.

Laureaci nagród II oraz III stopnia informowani są o wygranej drogą elektroniczną. TS przesyła
wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji Konta na Stronie
Internetowej. Organizator wysyła wiadomość z adresu email: lotteriaswiateczna@lotto.pl.
Informacja jest wysyłana w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po losowaniu (przez
dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy).

3.

Laureaci nagród I stopnia informowani są o wygranej przez TS telefonicznie na numer telefonu
podany w zgłoszeniu podczas zakładania Konta na Stronie Internetowej. TS dokonuje łącznie 6 prób
kontaktu telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 dni roboczych, tj. trzech prób dziennie, minimum
5 sygnałów ciągłych (niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej). Przez nieudaną próbę
połączenia telefonicznego z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5
sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem
telefonu. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem w danym dniu, TS podejmuje
kolejne próby kontaktu telefonicznego w kolejnym dniu roboczym. Po nieudanych próbach
kontaktu telefonicznego TS wysyła informację o wygranej w formie elektronicznej na podany
podczas zakładania Konta adres e-mail. Wiadomość wysyłana jest w ciągu 48 godzin licząc od dnia
następnego po zakończeniu opisanej powyżej procedury kontaktu telefonicznego. W przypadku
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informacji e-mail przyjmuje się, iż datą otrzymania informacji o wygranej jest data wysłania
wiadomości e-mail.
4.

Podczas

rozmowy

telefonicznej

lub

z

wiadomości

e-mail

wysłanej

z

adresu:

lotteriaswiateczna@lotto.pl o których mowa w ust. 2 i 3 Laureat dowiaduje się
o konieczności dostarczenia do Organizatora niezbędnych dokumentów do przejścia procesu
weryfikacji w postaci:
1)

oryginału wygrywającego Kuponu Promocyjnego,

2)

poprawnie wypełnionego Oświadczenia, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1
dla Laureata nagrody I stopnia, załącznik nr 2 dla Laureata nagrody II stopnia, załącznik nr 3
dla Laureata nagrody III stopnia.

Laureat zobowiązany jest do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej (decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora), drogą pocztową (list polecony lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką
kurierską lub dostarczone przez Laureata albo osobę przez niego upoważnioną, do siedziby
Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 16:00) na adres:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: loteria „Lotteria
Świąteczna”.
5.

Laureat traci prawo do nagrody w przypadku:
1)

niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa
odpowiednio w ust. 1 i 4,

2)

dostarczenia Oświadczenia zawierającego niekompletne, nieczytelne, nieprawidłowe dane,
w tym niezawierające zaznaczonych wymaganych zgód,

3)

dostarczenia nieprawidłowego Kuponu Promocyjnego z Kodem Promocyjnym, kopii Kuponu
Promocyjnego lub Kuponu Promocyjnego zniszczonego lub nieczytelnego,

4)

przesłania danych niezgodnych z danymi wprowadzonymi do formularza zgłoszeniowego
podczas rejestracji na Stronie Internetowej,

5)

niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.

6. W przypadku utraty prawa Laureata do nagrody I, II lub III stopnia Organizator powiadamia o tym
fakcie Laureata odpowiednio na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta na Stronie
Internetowej.
7. Wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień
Regulaminu rozstrzyga Komisja wskazana w § 16. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
reklamacji na zasadach określonych w § 18.
8. Warunkiem wydania nagrody jest uprzednie pozytywne przejście procedury weryfikacji.
Procedurę weryfikacji przeprowadza Komisja wskazana w § 16.
9. Niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
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10. Powiadomienie Laureatów o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej
w niniejszym rozdziale.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata
o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w tym w szczególności:
1)

za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za
indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta laureat czy za
niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości- śmieci” / SPAM w skrzynce
odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program
pocztowy, z którego korzysta uczestnik, wiadomości e–mail od Organizatora, o której mowa
w § 14 ust 2 i ust 3 regulaminu,

2)

powodu podania przez Laureata błędnego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, a także
zmiany adresu e-mail i/lub numeru telefonu w czasie trwania Loterii.

12. Wyniki Loterii są podawane na Stronie Internetowej www.lotteriaswiateczna.pl (po zakończeniu
procedury weryfikacji zgłoszeń). Dane Zwycięzców prezentowane są w postaci imienia, pierwszej
litery nazwiska, zwycięskiego Kodu Promocyjnego oraz rodzaju nagrody.
13. W przypadku nagród o wartości co najmniej 2.280 złotych dane w postaci: imienia, nazwiska,
rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa przechowywane są
w celach ewidencyjnych wynikających z ustawy o której mowa w § 3.
14. Wartość nagrody wygranej w Loterii stanowi tajemnicę Uczestnika Loterii, do przestrzegania
której jest zobowiązany TS. Informacje o wartości nagrody wygranej w Loterii TS ujawni wyłącznie
w wypadkach przewidzianych przepisami prawa.
15. Wydanie wygranej może nastąpić na rzecz innej osoby niż Zwycięzca, jeżeli przedstawi ona
pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez Zwycięzcę
i zawierające dane Zwycięzcy w zakresie wymaganym Regulaminem. Pełnomocnictwo może
obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
16. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej na inną ani żądać wypłaty jej równowartości
w gotówce.
§ 15
Miejsce i termin wydania wygranych
1.

Nagrody wydawane są najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r., zgodnie z danymi wskazanymi przez
Zwycięzcę w treści Oświadczenia.

2.

Nagrody III i IV stopnia są wysyłane Zwycięzcom przesyłką kurierską na adres podany w Oświadczeniu
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwycięzca osobiście potwierdza odbiór nagrody na
przedstawionym przez kuriera dokumencie. Organizator poinformuje Zwycięzcę o terminie wysyłki
nagrody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Zwycięzcy podany w Oświadczeniu.
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3.

Nagrody II stopnia przekazywane są Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy podany
w Oświadczeniu. Nagrody są doręczane wyłącznie na krajowe rachunki bankowe (prowadzone na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

4.

Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu Organizator przesyła Zwycięzcy w ustalonym
telefonicznie terminie. Przed obiorem nagrody Zwycięzca zobligowany jest do dopełnienia
formalności związanych z rejestracją samochodu, oraz opłaceniem obowiązkowego ubezpieczenia
OC. Zwycięzca potwierdzi dopełnienie powyżej opisanych formalności poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: lotteriaswiateczna@lotto.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni
roboczych od dnia otrzymania dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu.
Nagrody I stopnia wydawane są Zwycięzcom w lokalizacji wskazanej przez Organizatora
na terytorium Polski. Koszt dojazdu do wskazanego przez Organizatora miejsca wydania nagrody
pokrywa Zwycięzca.

5.

Warunkiem odebrania nagrody III i IV stopnia jest pisemne potwierdzenie jej odbioru na dokumencie
przedstawionym przez kuriera.

6.

Warunkiem odbioru nagrody I stopnia jest dopełnienie formalności wskazanych w ust. 4, oraz
potwierdzenie jej odbioru na dokumencie przedstawionym przez Organizatora.

7.

Nieodebranie przez Zwycięzcę nagrody w sposób, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 traktowane jest
jako rezygnacja z nagrody i powoduje utratę prawa do nagrody. Zwrot przesyłki do Organizatora
(na skutek niemożności doręczenia przesyłki albo z każdej innej przyczyny leżącej po stronie
Zwycięzcy) jest równoznaczny z utratą prawa do nagrody. Zwrot środków na rachunek bankowy
Organizatora na skutek niemożności zrealizowania przelewu na wskazany przez Zwycięzcę
rachunek bankowy jest równoznaczny z utratą prawa do nagrody. Niezarejestrowanie samochodu
bądź brak opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC w terminie o którym mowa
w ust. 4 powyżej jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

8.

Nagrody wysyłane są jednokrotnie.
VIII. NADZÓR NAD LOTERIĄ
§ 16
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

1.

Prawidłowy sposób urządzania i przeprowadzania Loterii zapewnia wewnętrzna Komisja,
powołana przez Organizatora, działająca na podstawie odrębnego, wydanego przez Organizatora
Regulaminu. W skład co najmniej 3-osobowej Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne
świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów
urządzanych gier.

2.

Do zadań Komisji należy w szczególności:
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1) zapewnienie uczestnictwa w losowaniach nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
2) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowań z Regulaminem Loterii,
3) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych losowań,
4) udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata,
5) nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
3. Decyzje wydawane przez Komisję w trakcie trwania Loterii są ostateczne, co nie wyłącza możliwości
wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem przed sąd powszechny.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 17
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 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 .
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;
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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 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.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
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§ 18
Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z Loterią
– począwszy od daty jej rozpoczęcia tj. od dnia 22 października 2018 r.) do dnia 15 maja 2019 r.
(decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2.

Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25,
03-728 Warszawa z dopiskiem: „Lotteria Świąteczna” - Reklamacja. Reklamacje przesłane
z pominięciem trybu pisemnego (w tym przesłane drogą mailową) – nie będą rozpatrywane.

3.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika gry hazardowej, datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania oraz podpis
Uczestnika.

4.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję wskazaną w § 16 niniejszego Regulaminu.

5.

Rozpatrzona reklamacja zawierająca odpowiedź Komisji wskazanej w § 16 niniejszego Regulaminu
przesyłana jest listem poleconym na adres Uczestnika podany w treści reklamacji, w terminie
do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez TS.

6.

Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia
wymagalności.

7.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.

Niezależnie od uprawnień Uczestnika do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do
zgłoszenia roszczenia do sądu powszechnego.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TS
§ 19
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Loterii dostępny jest od dnia 22 października 2018 r. w siedzibie Organizatora od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, oraz od dnia 21 listopada 2018 r. na stronie: www.lotteriaswiateczna.pl.
2.

W dniach od 21 listopada 2018 roku do dnia 10 czerwca 2019 roku na potrzeby Loterii
uruchomiona zostanie infolinia pod numerem 459 59 59 55. Koszt połączenia z infolinią jest
zgodny z taryfą operatora i ponoszony jest przez Uczestnika. Infolinia czynna jest od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
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4.

Na żądanie Zwycięzcy TS wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem
procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

5.

TS prowadzi ewidencję wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280,00
złotych.

6.

Koszty połączeń telefonicznych wykonywanych przez TS na terenie Polski na numery telefonów
Uczestników pokrywa TS.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii promocyjnej
„Lotteria Świąteczna”

WZÓR
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody I stopnia w postaci
samochodu Toyota Aygo wersja 5-drzwiowa X-play 2018, 1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T benzyna,
kolor (w zależności od daty losowania) kolorze białym (White Flash)/ w kolorze czerwonym (Mambo Red)**
o wartości 44 000,00 złotych oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 4 888,00 złotych
**niepotrzebne skreślić

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 ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora na adres: Totalizator
Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: loteria „Lotteria Świąteczna”. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna” i
odebrania nagrody. Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 4 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej
podpisany:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Numer tel. komórkowego: ……………………………….….

Adres e-mail: …………………………………………………….………….…………

Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i obywatelstwo): ………………………….……………………….……………………..
Seria i numer dowodu osobistego (a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość):
…………………..………..………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.
□ *Wyrażam zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 4 888,00 złotych stanowiąca równowartość
podatku dochodowego od nagrody, została zatrzymana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i odprowadzona
w moim imieniu do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

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 .
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:
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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.
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. 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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Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii promocyjnej
„Lotteria Świąteczna”

WZÓR
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody II stopnia w postaci
nagrody pieniężnej w wysokości 5 000,00 złotych przekazywanej przelewem na rachunek bankowy
oraz dodatkowej nagrody pieniężnej o wartości 556,00 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 ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora na adres: Totalizator
Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: loteria „Lotteria Świąteczna”. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna” i
odebrania nagrody.
Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 4 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko: ………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Numer tel. komórkowego: ……………………………….….

Adres e-mail: …………………………………………………….………….…………

Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i obywatelstwo): ………………………….……………………….……………………..
Seria i numer dowodu osobistego (a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość):
…………………..………..………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego:

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.
□ *Wyrażam zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 556,00 złotych stanowiąca równowartość
podatku dochodowego od nagrody, została zatrzymana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i odprowadzona w
moim imieniu do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
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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 .
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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Załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii promocyjnej
„Lotteria Świąteczna”

WZÓR
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody III stopnia w postaci
Prezentu jubilerskiego do realizacji w sklepach firmowych sieci Apart o wartości 1 000,00 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 ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora na adres: Totalizator
Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: loteria „Lotteria Świąteczna”. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”
i odebrania nagrody.
Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 4 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko: ………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Numer tel. komórkowego: ……………………………….….

Adres e-mail: …………………………………………………….………….…………

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 .
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,
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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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Załącznik nr 4 do Regulaminu Loterii promocyjnej
„Lotteria Świąteczna”

WZÓR
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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Załącznik nr 5 do Regulaminu Loterii promocyjnej
„Lotteria Świąteczna”
Specyfikacja techniczna samochodów
Rodzaj i wersja Samochodu

Rok produkcji
Samochodu

Kolor lakieru
nadwozia

Rodzaj tapicerki

Biały - White Flash

Tapicerka materiałowa

Czerwony Mambo Red

Tapicerka materiałowa

Rodzaj silnika
1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T
benzyna
1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T
benzyna

Toyota Aygo wersja 5-drzwiowa x-play

2018

Toyota Aygo wersja 5-drzwiowa x-play

2018

Lp.

Opis parametrów technicznych

1

Pojemność silnika

1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T benzyna

2

Skrzynie biegów

5 M/T – 5-stopniowa manualna

3

Średnie zużycie paliwa

4

Średnia emisja CO2

93

5

Norma emisji spalin

EURO 6 AD

6

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

7

Maks. moment obrotowy [Nm/obr./min]

8

0–100 km/h [s]

9

Pojemność bagażnika

4,1

72 (53)/6000
93/4400
13,8
168 l
Opis wyposażenia

Lp.
1

Elektrycznie regulowane szyby przednie

2

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

3

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

4

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

5

Centralny zamek sterowany zdalnie

6

Klapa bagażnika otwierana przyciskiem

7

System oświetlenia wnętrza

8

Regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie góra–dół

9

Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych

10

Komputer pokładowy

11

Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)

12

Klimatyzacja manualna

13

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)

14

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

15

Światła główne w technologii projektorowej

16

Tylne światła pozycyjne w technologii LED

17

Tylny spojler

18

Lakierowane klamki zewnętrzne

19

Lakierowane lusterka zewnętrzne

20

Tylny dyfuzor w kolorze fortepianowej czerni

21

Zestaw naprawczy do opon

22

15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 165/60 R15

23

Analogowy prędkościomierz

24
25

Obrotomierz
Kierownica obszyta skórą

26

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

27

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50

28

Regulacja wysokości fotela kierowcy

29

Tapicerka materiałowa

30

Port AUX-IN

31

Port USB

32

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

33

4 głośniki

34

Monochromatyczny wyświetlacz na tablicy wskaźników

35

System audio z wyświetlaczem

36

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

37

Kurtyny powietrzne
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38

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

39

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

40

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

41

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

42

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)

43

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

44

Immobilizer
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