REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
„Szczęśliwa zdrapka”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Szczęśliwa zdrapka”.

2.

Nazwa Organizatora loterii – Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179.

3.

Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4.

Definicje
4.1. Loteria audioteksowa – gra losowa, w której uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie
wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej. W niniejszym regulaminie loteria
audioteksowa prowadzona jest pod nazwą „Szczęśliwa zdrapka” i zwana jest dalej „loterią” lub „loterią
audioteksową”.
4.2. Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży
promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Sprzedaż promocyjna
rozpoczyna się w dniu 30.07.2018 r. a kończy w dniu 09.09.2018 r. lub w chwili wyczerpania puli zdrapek loteryjnych,
która wynosi 20.045.000 szt. (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści pięć tysięcy sztuk) w zależności od tego,
które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
4.3. Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnie wybranych produktów o łącznej wartości co najmniej 20,00 zł
brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), dokonany w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie
promocyjnym i udokumentowany oryginałem dowodu zakupu oraz oryginałem zdrapki loteryjnej.
Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach promocyjnych:
a) napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa, które bierze udział w loterii, przy czym maksymalna wielkość
jednorazowego zakupu piwa wynosi 4 puszki lub butelki) w rozumieniu art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018 poz. 310);
b) wszelkich 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.2017 poz. 957);
c)
leków, 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. z 2017, poz. 149) oraz przedmiotów służące do
karmienia piersią.
d) doładowań telefonów komórkowych
W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z loterii, podstawą do wzięcia
udziału w loterii jest kwota z dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. Każdy zakup
promocyjny uprawnia do pobrania jednej zdrapki loteryjnej. Uczestnik, który w ramach jednej transakcji
udokumentowanej jednym dowodem zakupu promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo
do pobrania takiej liczby zdrapek loteryjnych, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu promocyjnego. W
przypadku, gdy konsument skorzysta z prawa do udziału w loterii i otrzyma zdrapkę/zdrapki, wówczas nie będzie mógł
dokonać zwrotu produktu lub produktów zakupionych w ramach zakupu promocyjnego. Powyższe postanowienie nie
wyłącza praw uczestnika unormowanych w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. 2017 poz. 683) oraz Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017 poz. 459) wynikających z gwarancji lub rękojmi.
4.4. Sklepy promocyjne – wybrane sklepy sieci Groszek, Euro Sklepy, Gama oraz Lewiatan na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w których znajdują się zdrapki loteryjne, oraz w których można dokonać zakupu promocyjnego. Dokładne
listy Sklepów promocyjnych są umieszczone na stronach internetowych loterii, zgodnie z zapisem pkt 4.5.
4.5. Strona internetowa loterii – przygotowana wyłącznie do potrzeb loterii strona internetowa, na której znajduje się
specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii. W ramach loterii występują
cztery równoważne strony internetowe służące rejestracji zgłoszeń do II etapu loterii w zależności od tego, w której
sieci sklepów promocyjnych dokonany został zakup promocyjny oraz wydana została zdrapka loteryjna, tj.:
a) strona internetowa pod adresem: www.zdrapkagroszek.pl – dla zakupów promocyjnych dokonanych przez
uczestnika w sklepach sieci Groszek,
b) strona internetowa pod adresem: www.zdrapkaeuro.pl – dla zakupów promocyjnych dokonanych przez
uczestnika w sklepach sieci Euro Sklepy,
c)
strona internetowa pod adresem: www.zdrapkagama.pl – dla zakupów promocyjnych dokonanych przez
uczestnika w sklepach sieci Gama,
d) strona internetowa pod adresem: www.zdrapkalewiatan.pl – dla zakupów promocyjnych dokonanych przez
uczestnika w sklepach sieci Lewiatan.
4.6. Zdrapka loteryjna – zadrukowana kartka papieru, na której wyodrębnione jest pole gry pokryte warstwą farby
ochronnej. Farba ochronna uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu gry zadrukowanej treści bez jej zdrapania.
Zdrapki wydawane są uczestnikom w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w sklepach promocyjnych, bezpośrednio
po dokonaniu zakupu promocyjnego. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zdrapki po zakończeniu transakcji i
odejściu od kasy. Łączna liczba zdrapek przygotowana do potrzeb niniejszej loterii to 20.045.000 szt. (słownie:
dwadzieścia milionów czterdzieści pięć tysięcy sztuk), w tym bezpłatnych zwycięskich zdrapek (z informacją o
nagrodzie natychmiastowej) jest 38.000 szt. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sztuk), a zdrapek z kodami
promocyjnymi (tj. z prawem do gry o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną) jest 20 007.000 szt. (słownie:
dwadzieścia milionów siedem tysięcy sztuk). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu

zdrapek w poszczególnych sklepach promocyjnych. W razie utraty lub zniszczenia oryginału zdrapki loteryjnej
stwierdzającej udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
4.7. Kod promocyjny – jednorazowy i unikatowy kod znajdujący się pod zdrapką loteryjną. Kod promocyjny składa się z
ciągu znaków tj. cyfr i liter. Kod promocyjny uprawnia do zgłoszenia się do II części loterii i stanowi dowód udziału w
grze o nagrody tygodniowe i nagrodę główną.
4.8. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.9. Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na
potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego
nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu), i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej
loterii nie jest w szczególności jego:
a) kserokopia, - kopia notarialnie poświadczona,
b) wtórnik,
c)
odpis,
d) duplikat,
e) skan.
W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii,
uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
5.

Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski.

6.

Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 30.07.2018 r. a kończy w dniu 11.01.2019 r., przy czym dniem zakończenia
loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt 18.

7.

Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy:
Organizatora, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz
dotyczy także członków ich rodzin, przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

8.

Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych OJ L 119, 4.5.2016) („RODO”).

9.

Dostępność regulaminu – regulamin loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora od dnia 30.07.2018 r. do dnia 11.01.2019
r. od godz. 10.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na każdej stronie internetowej
loterii, o której mowa w pkt 4.5 regulaminu.

10. GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE – I CZĘŚĆ LOTERII
10.1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 7 powyżej, która chce wziąć udział w grze o nagrody
natychmiastowe powinna spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
b) dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,
c)
pobrać bezpłatną zdrapkę loteryjną wraz z dowodem zakupu promocyjnego,
d) zachować oryginał zdrapki loteryjnej wraz z oryginałem dowodu zakupu,
e) usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce loteryjnej i sprawdzić wynik gry.
10.2. Jeżeli uczestnik na zdrapce loteryjnej ( tj. na polu gry pod ścieralną warstwą farby) znajdzie napis:
a) „WYGRAŁEŚ 10 ZŁ” oznacza to, że uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową, o której mowa w pkt 14.3
regulaminu; sposób odbioru tej nagrody reguluje pkt 10.3 niniejszego regulaminu; lub
b) XXXXXXXX, gdzie XXXXXXX jest kodem promocyjnym, co oznacza, że uczestnik nie wygrał nagrody
natychmiastowej, ale zyskał prawo do gry o nagrodę tygodnia i nagrodę główną, zgodnie z zapisem pkt 11
poniżej.
10.3. Uczestnik, w celu odebrania nagrody natychmiastowej przekazuje osobie wyznaczonej przez Organizatora , w
którym dokonał zakupu produktu promocyjnego, oryginalną zdrapkę oraz okazuje oryginał dowodu zakupu produktu
promocyjnego; wskazaną powyżej czynność należy dokonać w terminie do 7 dni od daty zakupu promocyjnego tj. nie
później do dnia 16.09.2018 r. Zwycięska zdrapka pozostaje u osoby wyznaczonej przez Organizatora, wydanie
nagrody następuje za zwrotem zdrapki.
10.4. Zdrapka loteryjna z informacją o wygraniu nagrody natychmiastowej uprawnia do otrzymania nagrody
natychmiastowej. Zdrapka ta nie uprawnia do gry o nagrody tygodniowe i nagrodę główną.
11. GRA O NAGRODY TYGODNIOWE I NAGRODĘ GŁÓWNĄ – II CZĘŚĆ LOTERII
11.1. Każdy uczestnik, który spełnia warunki określone w pkt 7 powyżej oraz chce wziąć udział w grze o nagrody
tygodniowe i nagrodę główną powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
b) dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,
c)
pobrać bezpłatną zdrapkę loteryjną wraz z dowodem zakupu promocyjnego,
d) usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce loteryjnej i sprawdzić wynik gry,
e) zachować oryginał zdrapki loteryjnej wraz z oryginałem dowodu zakupu,
f)
w sytuacji nie wygrania żadnej nagrody natychmiastowej w loterii (zdrapka z kodem do gry o nagrody
tygodniowe i nagrodę główną), w celu wzięcia udziału w grze o nagrody tygodniowe - zgłosić się do loterii,

wedle wyboru uczestnika: poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS lub poprzez wysłanie
zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii.
ZGŁOSZENIE POPRZEZ SMS
11.2. Uczestnik zgłaszając się do II części loterii (tj. gry o nagrody tygodniowe i nagrodę główną) poprzez wysłanie
wiadomości SMS powinien wysłać SMSa z telefonu komórkowego pod numer 70068, według wzoru:
a) ZDRAPKA.kod promocyjny – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Groszek,
b) ZDRAPKA.kod promocyjny – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Sklepy Euro,
c)
ZDRAPKA.kod promocyjny – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Gama,
d) ZDRAPKA.kod promocyjny – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Lewiatan.
Koszt wysłania jednego SMS-a na numer 70068 wynosi 0,50 zł netto/0,62 zł z VAT. Koszt wysłania wiadomości SMS
ponoszą uczestnicy loterii.
Przykładowa treść wiadomości tekstowej tj. SMSa zgłoszeniowego, dla uczestnika, który dokonał zakupu
promocyjnego i posiada kod promocyjny: 123456 powinna wyglądać następująco:
a) ZDRAPKA.12345678 – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Groszek,
b) ZDRAPKA.12345678 – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Sklepy Euro,
c)
ZDRAPKA.12345678 – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Gama,
d) ZDRAPKA.12345678 – dla zdrapek otrzymanych w sklepach sieci Lewiatan.
11.3. Do udziału w loterii Organizator przyjmuje zgłoszenia zawierające zarówno małe, jak i duże litery. Prawidłowe
zgłoszenie do loterii nie może zawierać polskich znaków. W rozumieniu niniejszego regulaminu, pojęcie „takie samo
zgłoszenie“, oznacza zgłoszenie o tym samym ciągu literowo-numerycznym, niezależnie od wielkości wpisanych
liter.
11.4. Po przesłaniu przez uczestnika zgłoszenia do części II loterii w postaci wiadomości tekstowej SMS o której mowa w
pkt 11.2, uczestnik otrzymuje potwierdzenie przystąpienia do części II loterii w postaci zwrotnej, bezpłatnej
wiadomości tekstowej SMS przesłanej na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia o treści:
a)

„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+
ORGANIZATOR: KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKAGROSZEK.PL” – w przypadku zgłoszeń z
sieci Groszek,

b)

„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+
ORGANIZATOR: KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKAEURO.PL” – w przypadku zgłoszeń z sieci
Euro,

c)

„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+
ORGANIZATOR: KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKAGAMA” – w przypadku zgłoszeń z sieci
Gama,

d)

„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+
ORGANIZATOR: KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKALEWIATAN.PL” – w przypadku zgłoszeń z
sieci Lewiatan,

11.5. Zgłoszenia SMS o nieprawidłowej treści tj. sprzecznej ze wzorem podanym w pkt 11.2, albo dokonane po upływie
terminu określonego w pkt 11.16 nie biorą udziału w loterii.
11.6. W loterii uwzględniane są jedynie SMSy wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej
korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMSy wysyłane za pomocą
internetu. Każdy uczestnik loterii powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
11.7. Uczestnik loterii poprzez fakt przystąpienia do loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości
tekstowej SMS informującej o przyjęciu do loterii zgłoszenia, o której mowa w pkt 11.5.
ZGŁOSZENIE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
11.8. Uczestnik zgłaszając się do II części loterii (tj. gry o nagrody tygodniowe i nagrodę główną) poprzez stronę
internetową loterii, powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego tam formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych:
a) kod promocyjny,
b) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu, znajdujący się
najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego),
c)
numer telefonu komórkowego uczestnika,
d) adres e-mail uczestnika,
oraz złożenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii o następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiednich
pól formularza):
ð „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem loterii „Szczęśliwa zdrapka””.
ð „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.”
ð „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św.
Bonifacego 150, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu
loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”
oraz potwierdzenie, że zapoznał się z informacjami zawartymi w formularzu, w tym w szczególności określonymi w
pkt. 21.3 Regulaminu.

11.9. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzymuje
potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji
o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii.
11.10. Dokonując zgłoszenia do II części loterii poprzez stronę internetową loterii, uczestnik loterii powinien posiadać
urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Internet Explorer,
Chrome lub Firefox.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII – INFORMACJE OGÓLNE
11.11. Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” Organizator rozumie ten sam
adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach loterii otrzymać
dowolną ilość nagród natychmiastowych ale tylko i wyłącznie jedną nagrodę tygodniową lub nagrodę główną. W
sytuacji, kiedy po weryfikacji danych osobowych uczestników okaże się, że jedna osoba / jedno gospodarstwo
domowe zakwalifikowało się w II części loterii do więcej niż jednej nagrody tygodniowej dany uczestnik zostanie
nagrodzony tylko jedną nagrodą tygodniową (pierwszą w kolejności) a kolejna nagroda tygodniowa, która by mu
przypadła zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej Laureatów. W przypadku uzyskania nagrody
tygodniowej uczestnik traci prawo do gry o nagrodę główną.
11.12. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału
w II części loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować oryginałem dowodu zakupu
promocyjnego, odrębnym oryginałem zdrapki loteryjnej z kodem promocyjnym i odrębnym zgłoszeniem do loterii.
Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tej samej zdrapki loteryjnej z kodem promocyjnym nie zwiększa
szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Prawidłowym zgłoszeniem jest
pierwszy wpisany do zgłoszenia kod promocyjny. Duplikaty zgłoszeń będą usuwane z bazy do losowania.
11.13. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W
tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź
doręczenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w loterii.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych
żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego
uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 14.1, pkt 14.2 i pkt 14.3
poniżej. W takim przypadku w miejsce wykluczonego Laureata nagrody tygodniowej lub nagrody głównej, któremu
zostało przyznane prawo do nagrody, wchodzi odpowiedni Laureat z listy rezerwowej Laureatów. W przypadku
nagród natychmiastowych, niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
11.14. Każde zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody tygodniowej w etapie tygodniowym, w którym zgłoszenie
wpłynęło, z zastrzeżeniem pkt 11.15 regulaminu.
11.15. Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody tygodniowej a raz wylosowane zgłoszenie
zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu, w tym w losowaniu nagrody głównej.
11.16. Zgłoszenia do części II loterii można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:01 dnia 30.07.2018 r. do
godziny 24:00:00 dnia 09.09.2018 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.
11.17. Wszystkie zgłoszenia w części II loterii są rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy.
Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu.
11.18. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w loterii.
11.19. W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii,
w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po
stronie internetowej loterii.
12. LOSOWANIE
12.1. Loteria została podzielona na dwie części:
a) każdy uczestnik loterii bierze udział w losowaniu nagród natychmiastowych poprzez czynność losowego
pobrania zdrapki w sklepie promocyjnym i usunięciu ze zdrapki ścieralnej warstwy farby ochronnej na polu gry
informującym o wygranej nagrodzie natychmiastowej lub o jej braku – część I loterii (gra o nagrody
natychmiastowe);
b) uczestnicy loterii, którzy wylosowali zdrapkę z kodem promocyjnym (zdrapka nie wygrywająca nagrody
natychmiastowej) zgłaszając się do udziału w loterii w sposób wskazany w regulaminie biorą udział w losowaniu
nagród tygodniowych i nagrody głównej – część II loterii (gra o nagrody tygodniowe i nagrodę główną).
12.2. Druga część loterii została podzielona na: 6 (słownie: sześć) etapów tygodniowych oraz losowanie nagrody głównej.
12.3. Losowania nagród polegają na losowym, manualnym wyborze, przez członków Komisji Loterii, Zgłoszeń
odpowiadających liczbie Nagród dostępnych w danym Losowaniu. Losowanie prowadzone jest z wykorzystaniem
losów, których liczba odpowiada liczbie Zgłoszeń w bazie do losowania lub z wykorzystaniem losów oznaczonych
cyframi 0-9, zgodnie z opisem poniżej. Liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr.
Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki czy dziesiątki
– zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry,
pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania
wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID
wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego
losowanego rekordu. Losowanie nagród tygodniowych przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem
członków komisji loterii.
12.4. W trakcie każdego losowania nagrody tygodniowej oraz w trakcie losowania nagrody głównej, dla każdej nagrody
tygodniowej i nagrody głównej wylosowany zostanie dodatkowo jeden Laureat rezerwowy na wypadek zajścia

okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt 11.11 oraz pkt 16.1 regulaminu. Każda nagroda
tygodniowa oraz nagroda główna będzie miała przypisanego jednego Laureata oraz jednego Laureata rezerwowego.
13. LOSOWANIE NAGRÓD
13.1. Losowania nagród tygodniowych przeprowadzone są zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 13.4 w siedzibie
Organizatora.
13.2. W trakcie trwania loterii odbędzie się 6 (słownie: sześć) losowań nagród tygodniowych.
13.3. Podczas każdego losowania wyłanianych jest 4 (słownie: czterech) Laureatów nagrody tygodniowej, po 1 (słownie:
jednym) dla każdej sieci handlowej biorącej udział w loterii oraz 4 (słownie: czterech) Laureatów rezerwowych
nagrody tygodniowej po 1 (słownie: jednym) dla każdej sieci handlowej biorącej udział w loterii.
Każde losowanie Laureatów nagrody tygodniowej dla każdej sieci handlowej biorącej udział w loterii przebiegać
będzie w następujący sposób:
a) pierwsza wylosowana osoba zostanie Laureatem nagrody tygodniowej (Laureat nr 1),
b) druga wylosowana osoba zostanie Laureatem rezerwowym nagrody tygodniowej (Laureat nr 2).
Procedura powtarzana jest 3 razy, w celu wylosowania wszystkich 4 (słownie: czterech) Laureatów, po 1 (słownie:
jednym) dla każdej sieci handlowej biorącej udział w loterii.
Lista Laureatów rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby telefonicznego powiadomienia o
wygranej, zgodnie z zapisem pkt 16.1.
13.4. Losowania Laureatów nagród tygodniowych odbywają się w następujące dni:
a) losowanie nr 1) w dniu 07.08.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu
tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:01 dnia 30.07.2018 r. do godz. 24:00:00 dnia 05.08.2018 r.,
b) losowanie nr 2) w dniu 14.08.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu tygodniowego
loterii, tj. od godz. 00:00:01 dnia 06.08.2018 r. do godz. 24:00:00 dnia 12.08.2018 r.,
c)
losowanie nr 3) w dniu 21.08.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu tygodniowego
loterii, tj. od godz. 00:00:01 dnia 13.08.2018 r. do godz. 24:00:00 dnia 19.08.2018 r.,
d) losowanie nr 4) w dniu 28.08.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego etapu tygodniowego
loterii, tj. od godz. 00:00:01 dnia 20.08.2018 r. do godz. 24:00:00 dnia 26.08.2018 r.,
e) losowanie nr 5) w dniu 04.09.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego etapu tygodniowego
loterii, tj. od godz. 00:00:01 dnia 27.08.2018 r. do godz. 24:00:00 dnia 02.09.2018 r.,
f)
losowanie nr 6) w dniu 11.09.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania szóstego etapu tygodniowego
loterii, tj. od godz. 00:00:01 dnia 03.09.2018 r. do godz. 24:00:00 dnia 09.09.2018 r.
13.5. Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 11.09.2018 r., bezpośrednio po losowaniu 6. losowania nagród
tygodniowych, ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych od początku trwania loterii, tj. od godz. 00:00:01 dnia
30.07.2018 r. do godz. 24:00:00 dnia 09.09.2018 r. Z bazy do losowania nagrody głównej wyłączone zostaną
zgłoszenia wylosowane w losowaniach tygodniowych. W losowaniu nagrody głównej wylosowany zostanie 1 (słownie:
jeden) Laureat oraz 1 (słownie: jeden) Laureat rezerwowy na wypadek braku kontaktu z Laureatem.
14. NAGRODY
14.1. Nagrodą główną w loterii jest 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), przekazane w formie przelewu na
wskazany przez Laureata numer rachunku bankowego zgodnie z pkt 16.4 regulaminu. Dodatkowo do nagrody
tygodniowej Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 11.111 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto
jedenaście złotych 0/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 111.111 zł (słownie: sto
jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 0/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 11.111 zł
(słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 0/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
14.2. Nagrodą tygodniową w loterii jest 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przekazane w formie
przelewu na wskazany przez Laureata numer rachunku bankowego zgodnie z pkt 16.4 regulaminu. Dodatkowo do
nagrody tygodniowej Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.111 zł (słownie: jeden tysiąc sto
jedenaście złotych 0/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody tygodniowej wynosi 11.111 zł (słownie:
jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 0/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 1.111 zł
(słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 0/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych w
loterii wynosi 24 (słownie: dwadzieścia cztery) sztuki.
Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych w loterii wynosi 266.664 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć
tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 0/100).
14.3. Nagrodą natychmiastową w loterii jest 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych 00/100), przekazane w formie środków
pieniężnych w sklepie promocyjnym, w którym Laureat otrzymał zdrapkę z nagrodą natychmiastową zgodnie z pkt 10
regulaminu.
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych w loterii wynosi 38.000 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy,)
sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych w loterii wynosi 380.000,00 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
14.4. Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 38 025 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia pięć) sztuk.
14.5. Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 757.775 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy
siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 0/100).
14.6. Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie, nie przysługuje im również prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody
rzeczowe.

15. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady
funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie
o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z
wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2018 r., poz. 165).
15.2. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagród w loterii.
15.3. Do zadań komisji należy w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności,
c)
podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
d) udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru
wygranej przez Laureata,
e) nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
16. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ NAGRÓD TYGODNIOWYCH
16.1. Laureaci nagród tygodniowych oraz głównej są o nagrodach informowani telefonicznie na numer telefonu
kontaktowego podany w Zgłoszeniu do części II Loterii lub z którego dokonali Zgłoszenia do części II Loterii nie
później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia losowania. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń
telefonicznych z Laureatami w odstępie nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 60 minut. W przypadku 3 nieudanych
prób połączenia z wylosowanym Laureatem, Organizator niezwłocznie podejmuje próbę kontaktu z Laureatem
rezerwowym. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem rezerwowym nagroda przechodzi do
dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie
połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia
z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź
inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Laureat Loterii. Lista Laureatów
rezerwowych wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby telefonicznego powiadomienia o wygranej.
16.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata nagrody tygodniowej lub
głównej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w
czasie trwania loterii, lub w sytuacjach wskazanych w pkt 16.1.
16.3. Dodatkowo niezależnie od powiadomienia Laureatów nagród tygodniowych i nagrody głównej, o którym mowa w pkt
16.1, wynik losowania nagród tygodniowych w niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronach
internetowych wskazanych w pkt 4.5.
16.4. Warunkiem wydania nagrody tygodniowej i nagrody głównej jest przesłanie przez Laureata pocztą, po otrzymaniu
informacji o wygranej, o której mowa w pkt 16.1 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (liczy się data stempla
pocztowego) od momentu powiadomienia Laureata o wygranej, na adres Organizatora (Kropka Bordo Sp. z o.o., ul.
Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa):
a) oryginału zdrapki loteryjnej z kodem promocyjnym,
b) oryginału dowodu zakupu promocyjnego,
c)
oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami Laureatów nagród tygodniowych i głównej, znajduje się w
załączniku do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej loterii, pod adresem wskazanym w pkt 4.5., skąd
Laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia napisane bez wykorzystania
formularza proponowanego przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane
dane.
16.5. Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Laureatów nagród tygodniowych i głównej, Laureaci mogą
przesyłać Organizatorowi w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 20.09.2018 r.
(data nadania). O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje
data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia 04.10.2018 r.
17. WYDANIE NAGRÓD
17.1. Warunkiem otrzymania nagrody tygodniowej lub głównej jest łączne spełnienie warunków wskazanych w pkt 16.4.
17.2. Nagrody tygodniowe są przekazywane w terminie do 4 tygodni od daty otrzymania kompletu dokumentów, nie
później jednak niż do dnia 31.10.2018 r. na numer rachunku bankowego wskazany przez Laureata w formularzu
zgodnie z pkt 16.4. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku Organizatora.
17.3. Nagrody tygodniowe oraz nagroda główna nieodebrane z winy Laureatów pozostają w dyspozycji Organizatora.
17.4. Nagrody natychmiastowe są wydawane Laureatom bezpośrednio po uzyskaniu wyniku gry w sklepie promocyjnym, w
którym dokonano zakupu promocyjnego, najpóźniej do dnia 16.09.2018 r.
Nagrody natychmiastowe nieodebrane z winy Laureatów pozostają w dyspozycji Organizatora.
18. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
18.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie od dnia 30.07.2018 r. do
30.11.2018 r., na adres Organizatora: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż
14.12.2018 r.
18.2. Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres
uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

18.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Loterii. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
18.4. Postępowanie reklamacyjne wraz w powiadomieniem o wyniku trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 28.12.2018 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi
loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data
stempla pocztowego).
18.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
19. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
19.1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
19.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
20. ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
20.1. Wydanie nagród w loterii następuje zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165).
21.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
− administratorem danych osobowych Uczestnika jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul.
Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179,
tel.: 22 651 77 20;
− Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
inspektor@kropkabordo.pl;
− podane przez Uczestnika dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem loterii „Szczęśliwa zdrapka” (podstawa przetwarzania: zgoda uczestnika na przetwarzanie
danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z
loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), a jeśli Uczestnik zostanie laureatem Loterii – także dla celu wykonania obowiązków związanych z
podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora
przewidzianych prawem podatkowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
− podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane: osobom i podmiotom współpracującym z
Organizatorem przy organizacji loterii;
− dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO;
− dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania loterii (w tym postępowań reklamacyjnych)
oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z loterii, a w zakresie danych osobowych Laureatów
loterii także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
− Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
− Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
− podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w
loterii; Uczestnik jest zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest
wyłączenie Uczestnika z udziału w loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody;
− dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.
21.3. Laureat może dodatkowo wyrazić zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów
związanych z organizacją, informowaniem, promocją i reklamą loterii, Eurocash S.A., sklepów promocyjnych w tym
w szczególności na publikację wizerunku laureata w materiałach dotyczących zwycięzców w loterii w mediach
społecznościowych, w Internecie, w materiałach drukowanych bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych wraz z
prawem udzielania przez Organizatora dalszych upoważnień w wyżej wymienionym zakresie. Nagroda uzyskana
przez Laureata w loterii stanowi jedyny i dostateczny ekwiwalent udzielenia powyższej zgody, która zostaje
udzielona bez dodatkowej odpłatności. Ww. zgoda jest fakultatywna i nie jest warunkiem otrzymania nagrody w
loterii.

Załącznik nr 1 do regulaminu
OŚWIADCZENIE LAUREATA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

nr telefonu kontaktowego

ulica nr domu/nr mieszkania

kod pocztowy, miejscowość
PESEL*

Nr dok. tożsamości

obywatelstwo

Numer rachunku bankowego w banku z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do przekazania nagrody
*w przypadku braku PESEL data urodzenia i obywatelstwo

¨

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Szczęśliwa
zdrapka”.

¨
¨

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.

¨

Oświadczam, iż zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że:
−
administratorem moich danych osobowych jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20;
−
mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl;
−
podane przeze mnie dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Szczęśliwa
zdrapka” (podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dla celów
związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów
administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa
przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych prawem podatkowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
−
podane przeze mnie dane osobowe mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji
loterii;
−
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania loterii (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
−
mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
−
mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
−
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w loterii. Jestem zobowiązana/-y
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w loterii, w tym pozbawienie
prawa do nagrody;

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Organizatora, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz sklepów promocyjnych w
rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę i teściów).

(należy zaznaczyć wszystkie powyższe zgody)

Miejscowość, data

¨

podpis

/pole nieobowiązkowe/ Wyrażam zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów związanych z
organizacją, informowaniem, promocją i reklamą loterii, Eurocash S.A., sklepów promocyjnych w tym w szczególności na publikację
mojego wizerunku w materiałach dotyczących zwycięzców w loterii w mediach społecznościowych, w Internecie, w materiałach
drukowanych bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych wraz z prawem udzielania przez Organizatora dalszych upoważnień w wyżej
wymienionym zakresie („Zgoda Wizerunkowa”). Przyjmuję do wiadomości, że uzyskana przeze mnie nagroda w loterii stanowi jedyny i
dostateczny ekwiwalent udzielenia Zgody Wizerunkowej, która zostaje udzielona bez dodatkowej odpłatności. Jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu zamieszkania
(„Dane”) w celu nawiązania ze mną kontaktu na potrzeby zorganizowania utrwalenia mojego wizerunku. Przyjmuję do wiadomości, iż:
− administratorem Danych jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20;
− mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl;
− Dane będą przetwarzane dla celu nawiązania ze mną kontaktu na potrzeby zorganizowania utrwalenia mojego wizerunku (podstawa
przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie Danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wykonywania praw udzielonych przeze

−
−
−

−
−

mnie mocą Zgody Wizerunkowej i dochodzenia dotyczących ich roszczeń (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych
interesów administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Dane osobowe mogą być przekazywane Eurocash S.A. i podmiotom współpracującym z Eurocash S.A. w zakresie realizacji praw
udzielonych przeze mnie w Zgodzie Wizerunkowej;
Dane będą przechowywane przez okres pozostawania Zgody Wizerunkowej w mocy oraz niezależnie przez okres przedawnienia
roszczeń dotyczących udzielonych nią praw;
mam prawo dostępu do treści Danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej przeze mnie zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie przeze mnie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Zgody Wizerunkowej.

Miejscowość, data

podpis

Załącznik nr 2 do regulaminu
KATALOGO TREŚCI SMS
1.

2.

odpowiedzi na SMS o treści ZDRAPKA.123456 (kod promocyjny):
•
„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+ ORGANIZATOR:
KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKAGROSZEK.PL” – w przypadku zgłoszeń z sieci Groszek,
•
„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+ ORGANIZATOR:
KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKAEURO.PL” – w przypadku zgłoszeń z sieci Euro,
•
„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+ ORGANIZATOR:
KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKAGAMA” – w przypadku zgłoszeń z sieci Gama,
•
„DZIĘKUJEMY! TWOJE ZGLOSZENIE WEZMIE UDZIAL W LOSOWANIU DD-MM-2018. LOTERIA DLA OSOB 18+ ORGANIZATOR:
KROPKABORDO K-T SMS 0,62ZL Z VAT REG: ZDRAPKALEWIATAN.PL” – w przypadku zgłoszeń z sieci Lewiatan,
w odpowiedzi na kod nieprawidłowy (wysyłane zależnie od sieci sklepu):
•
ZDRAPKA: Przeslany kod jest nieprawidlowy. Sprawdz kod na zdrapce i przeslij ZDRAPKA.kod. pod 70068 (koszt 0,62zlzVAT)
•
•
•

3.

Regulamin: zdrapkagroszek.pl
ZDRAPKA: Przeslany kod jest nieprawidlowy. Sprawdz kod na zdrapce i przeslij ZDRAPKA.kod. pod 70068 (koszt 0,62zlzVAT)
Regulamin: zdrapkaeuro.pl
ZDRAPKA: Przeslany kod jest nieprawidlowy. Sprawdz kod na zdrapce i przeslij ZDRAPKA.kod. pod 70068 (koszt 0,62zlzVAT)
Regulamin: zdrapkagama.pl
ZDRAPKA: Przeslany kod jest nieprawidlowy. Sprawdz kod na zdrapce i przeslij ZDRAPKA.kod. pod 70068 (koszt 0,62zlzVAT)
Regulamin: zdrapkalewiatan.pl

w odpowiedzi na kod wykorzystany (wysyłane zależnie od sieci sklepu):
•
ZDRAPKA: Przeslany kod zostal wczesniej wykorzystany. Nowy
•
•
•

kod
zdrapkagroszek.pl
ZDRAPKA: Przeslany kod zostal wczesniej wykorzystany. Nowy kod
zdrapkaeuro.pl
ZDRAPKA: Przeslany kod zostal wczesniej wykorzystany. Nowy kod
zdrapkagama.pl
ZDRAPKA: Przeslany kod zostal wczesniej wykorzystany. Nowy kod
zdrapkalewiatan.pl

przeslij pod 70068 (koszt 0,50zl/0,62zlzVAT) Regulamin:
przeslij pod 70068 (koszt 0,50zl/0,62zlzVAT) Regulamin:
przeslij pod 70068 (koszt 0,50zl/0,62zlzVAT) Regulamin:
przeslij pod 70068 (koszt 0,50zl/0,62zlzVAT) Regulamin:

