REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
20 lat E.Leclerc w Rzeszowie
1.

Organizator i czas trwania loterii

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat E.Leclerc w
Rzeszowie", zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 52133-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.

Loteria rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2021 r. i trwa do dnia 25 czerwca 2021 r.
Sprzedaż towarów, których zakup uprawnia do udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu
23 kwietnia 2021 r. i trwa do dnia 21 maja 2021 r., z wyjątkiem następujących dni: 1
maja 2021 r., 2 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 9 maja 2021 r. i 16 maja 2021 r.

1.3.

Loteria odbywa się na terenie sklepu E.Leclerc w Rzeszowie przy alei Tadeusza Rejtana
69, 35-959 Rzeszów zwanym dalej "Sklepem".

1.4.

Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Rzeszowie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zwanego dalej
"Regulaminem".

1.5.

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020r., poz. 2094).

2.

Uczestnik Loterii

2.1.

Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu
towarów w Hipermarkecie jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz
posiada aktywną kartę programu lojalnościowego Bonus E.Leclerc z wyjątkiem osób
wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu zwana dalej "Uczestnikiem".

2.2.

W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora "Fortuna PS"
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kancelarii Prawnej Law Office Pasek Wiak & Co. sp.k. z
siedzibą w Warszawie jak również innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin. Uczestnikami Loterii nie
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mogą być osoby będące pracownikami sklepu E.Leclerc w Rzeszowie, a także pracownicy
lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych, w tym umów
na zlecenie oraz o dzieło, zawartych ze spółką Rzeszówdis Sp. z o.o. ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników serwisu sprzątającego, ochrony i wszelkiego rodzaju usług
serwisowych.
2.3.

Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

3.

Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1.

W okresie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r. na terenie Sklepu, będzie
znajdować się stanowisko do odczytu kuponów Loterii, zwane dalej "Terminalem" oraz
urna w której gromadzone będą Kupony biorące udział w Losowaniu Finałowym, zwana
dalej "Urną".

3.2.

Ponadto w okresie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r. Uczestnik w kasie
Sklepu, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie otrzymuje wraz z
paragonem fiskalnym wydruk z kasy z umieszczonym na nim jednym kodem kreskowym,
zwanym dalej "Wydrukiem Loterii". Wydruku Loterii Uczestnik nie może otrzymać w
przypadku dokonania zakupów dowolnych produktów na stacji paliw, w sklepie
internetowym lub za pośrednictwem platformy zakupowej Allegro.

3.3.

Uczestnik może otrzymać Wydruk Loterii w jeden z następujących sposobów:
3.3.1. Jeżeli Uczestnik w okresie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.
dokona w Sklepie jednorazowych zakupów dowolnych produktów o wartości co
najmniej 60,00 zł brutto oraz posiada aktywną kartę Bonus E.Leclerc (plastikową
lub jako aplikację mobilną) otrzymuje jeden Wydruk Loterii;
3.3.2. Jeżeli Uczestnik w okresie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.
dokona w Sklepie jednorazowych zakupów produktów partnerskich o wartości co
najmniej 20,00 zł brutto oraz posiada aktywną kartę Bonus E.Leclerc (plastikową
lub jako aplikację mobilną) otrzymuje jeden Wydruk Loterii. Każdy produkt
partnerski umieszczony w gazetce promocyjnej Sklepu zaznaczony jest specjalnym
znakiem graficznym. Piktogramy wykorzystywane do oznakowania produktów
partnerskich w gazetce promocyjnej określa załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu;
3.3.3. Jeżeli Uczestnik spełni łącznie warunki określone w pkt. 3.3.1. i 3.3.2. Regulaminu
otrzyma dwa Wydruki Loterii. W takim przypadku wartość zakupów produktów
partnerskich, o których mowa w pkt. 3.3.2. dolicza się do wartości zakupów, o
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której mowa w pkt. 3.3.1. Oznacza to, że za zakup produktów o wartości co
najmniej 60,00 zł brutto w tym zakup produktów partnerskich o wartości 20,00 zł
brutto Uczestnikowi przysługują maksymalnie dwa Wydruki Loterii.
3.3.4. Do wartości dokonanych zakupów, o której mowa w punktach 3.3.1. i 3.3.2.
Regulaminu nie wlicza się:
a)
napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019.
2277 j.t.);
b)
wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub
rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2019.
2182 j.t.);
c)
preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.
2019. poz. 1252 j.t.), w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego,
żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów
służących do karmienia niemowląt;
d)
produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020. poz. 944 j.t.);
e)
doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.
f)
paliwa;
g)
gier hazardowych.
3.3.5. Uczestnik, który spełni warunki do otrzymania Wydruku Loterii zgodnie z pkt. 3.3.1.,
3.3.2. i 3.3.3. Regulaminu może otrzymać maksymalnie dwa Wydruki Loterii w
związku z jednorazowymi zakupami podczas jednej operacji kasowej niezależnie od
wartości lub ilości kupowanych produktów. Żadnemu Uczestnikowi, który dokonał
jednorazowych zakupów, nie przysługuje większa ilość lub wielokrotność Wydruków
Loterii ponad wskazane w pkt. 3.3.1., 3.3.2. i 3.3.3.
3.3.6. Dokonanie zakupów przez Uczestnika nie jest możliwe w dniach 1 maja 2021 r., 2
maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 9 maja 2021 r. i 16 maja 2021 r.
3.4.

Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien:
3.4.1. dokonać zakupów zgodnie z postanowieniami pkt. 3.3. Regulaminu;
3.4.2. odebrać z kasy Sklepu Wydruk lub Wydruki Loterii;
3.4.3. odczytać w Terminalu w dniu dokonania zakupów, kod kreskowy znajdujący się na
Wydruku lub Wydrukach Loterii. Kod kreskowy na Wydruku Loterii może zostać
odczytany wyłącznie jeden raz.
W celu odbioru nagrody Uczestnik zobowiązany jest zachować Wydruk Loterii wraz z
paragonem fiskalnym.
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3.5.

Jeżeli po dokonaniu odczytu kodu kreskowego umieszczonego na Wydruku Loterii,
Terminalu podświetli się lampka obok napisu:
3.5.1. "Bon 20 zł" - oznacza to, że posiadacz Wydruku Loterii uprawniony jest
odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.1. Regulaminu.
3.5.2. "Bon 30 zł" - oznacza to, że posiadacz Wydruku Loterii uprawniony jest
odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.2. Regulaminu.
3.5.3. "Bon 50 zł" - oznacza to, że posiadacz Wydruku Loterii uprawniony jest
odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.3. Regulaminu.
3.5.4. "Bon 100 zł" - oznacza to, że posiadacz Wydruku Loterii uprawniony jest
odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.4. Regulaminu.
3.5.5. "Bon 200 zł" - oznacza to, że posiadacz Wydruku Loterii uprawniony jest
odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.5. Regulaminu.
W przypadku wygranej dodatkowo Terminal wydrukuje potwierdzenie wygranej.

na
do
do
do
do
do

3.6.

Jeżeli po dokonaniu odczytu kodu kreskowego umieszczonego na Wydruku Loterii na
Terminalu podświetli się lampka obok napisu "Graj dalej o nagrodę główną" - oznacza to,
że Uczestnik nie uzyskał prawa do nagrody natychmiastowej, a jego Wydruk Loterii może
wziąć udział w Losowaniu Finałowym. Terminal drukuje Kupon, na którym znajduje się
informacja o numerze ze zeskanowanego Wydruku Loterii, miejsce na wpisanie numeru
karty programu lojalnościowego Bonus E.Leclerc Uczestnika oraz miejsce na wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Loterią w celu ich ogłoszenia
podczas Losowania Finałowego. Terminal drukuje Kupon w każdym przypadku po
zeskanowaniu kodu kreskowego umieszczonego na Wydruku Loterii, nawet wtedy gdy
Uczestnik wylosuje jedną z nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 3.5.1. do
3.5.5. Regulaminu.

3.7.

Aby wziąć udział w Losowaniu Finałowym, Uczestnik powinien wrzucić wypełniony Kupon
do Urny. Kupony można wrzucać do Urny w okresie o od dnia 23 kwietnia 2021 r. do
dnia 21 maja 2021 r. z wyłączeniem dni wymienionych w pkt. 3.3.6. Regulaminu.

3.8.

W dniu 22 maja 2021 r. o godzinie 14:00 na terenie Sklepu, spośród wszystkich
Kuponów, znajdujących się w Urnie odbywa się losowanie zwycięzców nagród, o których
mowa w pkt. 4.1.6. Regulaminu zwane dalej "Losowaniem Finałowym".

3.9.

W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Wydruki Loterii. Wydruki Loterii podrobione,
przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich
autentyczności, lub w sposób uniemożliwiający dokonanie odczytu Wydruku Loterii w
Terminalu, a także, co, do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie są
uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do udziału
w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.
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3.10.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt. 4.1.6.
Regulaminu. W przypadku, gdy ten sam Uczestnik jest ponownie wylosowany podczas
Losowania Finałowego, Losowanie Finałowe jest kontynuowane, aż do momentu, w którym
w trakcie Losowania Finałowego zostanie wylosowanych dwudziestu różnych Uczestników.

3.11. Organizator zastrzega możliwość odwołania Losowania Finałowego z udziałem
publiczności w sytuacji wprowadzenia ograniczeń dotyczących zgromadzeń publicznych
związanych z sytuacją sanitarną spowodowaną wirusem SARS-COV-2. W takim
przypadku Losowanie Finałowe odbędzie się bez udziału publiczności, a poinformowanie
wylosowanej osoby odbędzie się za pomocą wykonania połączenia telefonicznego na
numer telefonu przypisany do numeru karty programu lojalnościowego Bonus E.Leclerc
wpisanej na Kuponie.
4.

Nagrody Loterii

4.1.

W Loterii przewidziane są następujące Nagrody:
4.1.1. 580 nagród w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w
Sklepie E.Leclerc w Rzeszowie o wartości 20 zł brutto każdy;
4.1.2. 465 nagród w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w
Sklepie E.Leclerc w Rzeszowie o wartości 30 zł brutto każdy;
4.1.3. 309 nagrody w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w
Sklepie E.Leclerc w Rzeszowie o wartości 50 zł brutto każdy;
4.1.4. 170 nagród w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w
Sklepie E.Leclerc w Rzeszowie o wartości 100 zł brutto każdy;
4.1.5. 10 nagród w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w
Sklepie E.Leclerc w Rzeszowie o wartości 200 zł brutto każdy;
4.1.6. 20 nagród głównych w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania
zakupów w Sklepie E.Leclerc w Rzeszowie o wartości 1000 zł brutto każdy.

4.2.

Pula nagród w Loterii wynosi 80.000,00 zł brutto.

5.

Odbiór nagród

5.1

Zwycięzcy nagród o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.5. Regulaminu, informowani są
o wygranej bezpośrednio po uruchomieniu Terminala, poprzez informację świetlną na
Terminalu oraz informację znajdującą się potwierdzeniu wygrania nagrody
wydrukowanym przez Terminal. Powyższe nagrody będą wydawane zwycięzcom w
Punkcie Obsługi Klienta bezpośrednio po przedstawieniu przez zwycięzcę potwierdzenia
wygranej wyłącznie w dniu, w którym Uczestnik dokonał zakupów w Sklepie i odczytał w
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Terminalu w dniu dokonania zakupów, kod kreskowy znajdujący się na Wydruku Loterii.
Przed odbiorem nagrody zwycięzca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, a
także podpisać oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu
oraz podpisać protokół odbioru nagrody.
5.2.

Zwycięzca Losowania Finałowego jest informowany o wygranej bezpośrednio w trakcie
Losowania Finałowego. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest osobista
obecność Uczestnika w trakcie Losowania Finałowego. Numer karty programu
lojalnościowego Bonus E.Leclerc wylosowanej osoby jest wyczytywany trzykrotnie w
odstępach dwuminutowych. Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do osoby
prowadzącej losowanie w ciągu trzech minut od ostatniego wyczytania losowanie
prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany Uczestnik spełni
wszystkie warunki określone w Regulaminie, lecz nie dłużej niż do godziny 21:00.
Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia Wydruku Loterii, dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz kartę programu lojalnościowego Bonus E.Leclerc.
Przed odbiorem nagrody zwycięzca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, a
także podpisać oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu
oraz podpisać protokół odbioru nagrody.

5.3.

W przypadku sytuacji opisanej w punkcie 3.11. Regulaminu warunkiem otrzymania nagród
głównych, o których mowa w pkt 4.1.6. Regulaminu jest odebranie telefonu przez
Uczestnika w trakcie Losowania Finałowego. Organizator podejmuje nie mniej niż dwie
próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem następujące bezpośrednio po sobie, trwające
5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu
włączenia się poczty głosowej. Uczestnik ma obowiązek przedstawienia się imieniem oraz
nazwiskiem w celu potwierdzenia tożsamości. Uczestnik zobowiązany jest do podania
numeru karty programu lojalnościowego Bonus E.Leclerc wpisanej na Kuponie. Jeżeli
wylosowana osoba nie odbierze telefonu losowanie prowadzone jest dalej, aż do momentu,
w którym wylosowany Uczestnik spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie, ale nie
później niż do godziny 21:00.

5.4.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.5.

Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane do dnia 22 maja 2021 r.

5.6.

Nieodebrane przez zwycięzców nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
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6.

Komisja

6.1.

Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii
i wydał regulamin jej działania.

6.2.

W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
gier hazardowych i Regulaminu.

6.3.

Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.

6.4.

Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7.

Postępowanie reklamacyjne

7.1.

Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 7 czerwca 2021 r. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 11 czerwca 2021 r. nie są
rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego
na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać
także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.

Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym lub adres email w zależności od wybranej formy komunikacji reklamującego) datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania
reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia
reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje
adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.

Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Astronomów 12
01–450 Warszawa
lub na adres email reklamacja@fortunaps.pl
z dopiskiem: reklamacja loterii – "20 lat E.Leclerc w Rzeszowie"
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7.4.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej
komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.

Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w
przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 25 czerwca
2021 r.

7.6.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.

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

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie www.fortunaps.pl, w
Punkcie Obsługi Klienta Sklepu a także w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul.
Astronomów 12. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać
do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.

Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są
w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.

Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych.

8.5.

Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Rzeszówdis Sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie, 35-959 przy ulicy Rejtana 69, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000000137, NIP: 8133201428, REGON: 691541663. Administrator danych
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powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest p. Krystian Erens. Z
inspektorem ochrony danych osobowych skontaktować się można pod adresem mailowym
e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych. Dane osobowe
przetwarzane przez administratora danych, zbierane są na zasadzie dobrowolności ich
podania 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 (dalej: RODO) i krajowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. Dane osobowe w związku z uczestnictwem Uczestnika w Loterii, będą
przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w sposób świadomy i
dobrowolny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w
przypadku zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Obiorcami danych osobowych Uczestnika są
upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, oraz podmioty
świadczące na rzecz administratora danych usługi wspomagające realizacje i obsługę
Loterii, oraz podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych
na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (nieobowiązkowe), jednakże
ich niepodanie spowoduje, że odbiór nagród nie będzie możliwy.

-9-

Załącznik nr 1
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