REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„ZAKAPSLUJ KELNERA”
I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „ZAKAPSLUJ KELNERA” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka
Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000254913, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP:
7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 („Organizator”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity
Dz. U. 2018, poz. 165 z późn.zm.), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na
podstawie niniejszego regulaminu Loterii (dalej „Regulamin”).
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165 z późn.zm.).
§6
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 21.01.2019 roku do 22.05.2019 roku, który jest ostatecznym dniem
zakończenia procedury reklamacyjnej.
§7
1. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 21.01.2019 roku do 03.03.2019 roku na stronach:
www.grzegrzolka.pl/zakapslujkelnera oraz w biurze Organizatora tj. Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul.
Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa (w dniach i godzinach jego otwarcia).
2. Wszelkie zapytania odnośnie organizacji Loterii można kierować na adres e-mail Organizatora:
info@grzegrzolka.pl.

II. Nagrody
§8
1.
2.
3.

W Loterii przewidziano 400 równorzędnych nagród, każda w postaci karty podarunkowej Rossmann o
wartości 100,00 zł.
Liczba nagród jest ograniczona. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 40.000,00 zł brutto.
Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo do nagród
nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ich
ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na
osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.

III. Warunki uczestnictwa w Loterii i sposób przyznania nagród w Loterii
§9
1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski, będąca
pracownikiem zatrudnionym w punkcie handlowym/gastronomicznym/usługowym należącym do sektora
HoReCa lub właścicielem takiego punktu na terenie Polski („Punkty”). Pracownikiem jest osoba zatrudniona
w danym Punkcie na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej, np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia (zwana dalej w Regulaminie
„Uczestnikiem”). Uczestnik, który jest pracownikiem jest zobowiązany posiadać pisemną zgodę właściciela
Punktu na udział w Loterii.
2. Przedstawiciele handlowi Maspex dostarczają kupony promocyjne („Kupony”) do Punktów, które w terminie
od dnia 21.01.2019 roku do dnia 15.03.2019 roku dokonały zakupu soków i nektarów marki Tymbark w
szklanych butelkach 0,2 l za kwotę nie mniejszą niż 200 zł netto. Za każde pełne 200 zł netto wydane na ww.
zakup, przedstawiciel handlowy Maspex wydaje 10 Kuponów (przykładowo: kwota zakupu soków i
nektarów marki Tymbark w szklanych butelkach 0,2 l wynosi 780 zł netto - przedstawiciel handlowy Maspex
wydaje 30 Kuponów).
3. Każdy Kupon wykonany jest w formie papierowej karty i zawiera pięć pól (każde pole to wizerunek kapsa
Tymbark) zakrytych farbą zdrapkową, pod którą ukryte są teksty spod kapsli soków i nektarów marki
Tymbark w szklanych butelkach 0,2 l. Liczba Kuponów w Loterii wynosi 15.000 sztuk. Kupony dostarczane
będą do Punktów w terminie w terminie od dnia 21.01.2019 roku do dnia 15.03.2019 roku lub do czasu
wyczerpania ich puli.
4. Zadaniem Uczestnika jest spełnienie w terminie od dnia 21.01.2019 roku do dnia 15.03.2019 roku:
a. posiadanie przynajmniej jednego Kuponu,
b. usunięcie farby zdrapkowej z pięciu pól zakrytych zdrapką znajdujących się na otrzymanym
od przedstawiciela handlowego Kuponie, w celu odsłonięcia tekstów znajdujących się na
odkrytych polach na Kuponie,
c. zebranie pięciu kapsli z szklanych butelek 0,2 l soków i nektarów marki Tymbark,
zawierających na odwrocie teksty tożsame z tymi, które znajdują się na odkrytych polach na
Kuponie.
5. Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 4 niniejszego paragrafu jest zobowiązany najpóźniej do dnia
15.03.2018 roku przesłać pocztą na adres: Grzegrzółka&Ko, Skrytka Pocztowa 998, 00-950 Warszawa 1
zgłoszenie w Loterii („Zgłoszenie”) zawierające:
a. prawidłowo wypełniony Kupon z odkrytymi polami oraz
b. 5 kapsli z szklanych butelek 0,2 l soków lub nektarów marki Tymbark, zawierających na
odwrocie teksty znajdujące się na odkrytych polach na Kuponie (jeden kapsel musi
odpowiadać jednemu polu na Kuponie, tj. zawierać taki sam tekst).
Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera: imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika.

O zachowaniu terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki pocztowej (nie późniejsza niż
15.03.2019 roku), które wpłynęły na podany ww. adres nie później niż do dnia 25.03.2019 roku.
6. Nagrody w Loterii zostaną przyznane w następujący sposób:
a. 400 Uczestników, których dane zawarte są w Zgłoszeniach, które jako pierwsze w kolejności
wpłynęły do skrytki pocztowej zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu otrzymują prawo do
nagrody w Loterii, pod warunkiem, że pod uwagę brane są wyłącznie Zgłoszenia spełniające
warunki wskazane w pkt 7, 8 niniejszego paragrafu, które zostały zweryfikowane przez
Organizatora pod kątem spełnienia warunków Regulaminu,
b. w przypadku, gdy na adres skrytki pocztowej wpłynie więcej Zgłoszeń niż przewidzianych w
Loterii nagród i zachodzić będą wątpliwości dot. ustalenia kolejności wpływu przesyłki,
wówczas o pierwszeństwie decydować będzie data nadania przesyłki – nagrodę otrzymuje
Uczestnik, którego przesyłka zawiera datę wcześniejszą,
c. w przypadku, gdy kryterium określone powyżej okaże się niewystarczające, wówczas w dniu
27.03.2019 roku odbędzie się losowanie odpowiedniej liczby Zgłoszeń, które dopełnią pulę
400 Zgłoszeń, które zostaną nagrodzone nagrodą. Losowanie odbędzie się wyłącznie spośród
tych Zgłoszeń, które Organizator zweryfikował jako prawidłowe, i co do których niemożliwe
jest ustalenie, które z nich powinny zostać nagrodzone (przesyłki, które wpłynęły w tym
samym dniu i posiadają tożsama datę nadania).
d. przyznanie nagród trwać będzie do czasu wyczerpania puli nagród, jednak nie później niż do
dnia 27.03.2019 roku.
7. Przesłany Kupon, aby został uznany jako prawidłowy musi spełniać następujące warunki:
a. jest oryginalny,
b. nie jest podrobiony lub sfałszowany; nie jest uszkodzony w sposób, który budzi wątpliwości,
co do jego autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Kuponów,
c. teksty widniejące na odkrytych polach na Kuponie nie są uszkodzone w sposób, który
uniemożliwia ich odczytanie,
d. spełnia warunki pkt 5 niniejszego paragrafu,
e. zawiera dane więcej niż jednego Uczestnika.
8. Przesłane kapsle, aby zostały uznane jako prawidłowe muszą spełniać następujące warunki:
a. są oryginalne,
b. nie są podrobione lub sfałszowane; nie są uszkodzone w sposób, który budzi wątpliwości co
do ich autentyczności,
c. spełniają warunki pkt 5 niniejszego paragrafu,
d. teksty widniejące na kapslach nie są uszkodzone, rozmazane, niewyraźne, w sposób, który
uniemożliwia ich odczytanie.
9. Jeden Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę nagród, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunku
pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu. Jeden przesłany prawidłowy Kupon wraz z odpowiadającymi mu kapslami
uprawia Uczestnika do jednej nagrody.
10. Organizator ma prawo w dowolnym momencie trwania Loterii zażądać okazania przez Uczestnika pisemnej
zgody właściciela Punktu na jego udział w Loterii. Takie żądanie może zostać postawione telefonicznie.
Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał pisemnej zgody właściciela Punktu na udział Uczestnika w
Loterii w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O
zachowaniu terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, które
wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty żądania. Niespełnienie tego warunku
powoduje utratę prawa do nagrody.

IV. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody
§10
1.
2.
3.
4.

Wyniki Loterii w postaci liczby przyznanych nagród dostępne będą na stronie
www.grzegrzolka.pl/zakapslujkelnera najpóźniej od dnia 28.03.2019 roku do dnia 15.04.2019 roku.
Nagrody zostaną przesłane na podane przez laureatów najpóźniej do dnia 15.04.2019 roku.
Nieodebrane nagrody pozostają w posiadaniu Organizatora do chwili upływu terminu przedawnienia prawa
Uczestnika do takiej nagrody.
Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

V. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§11
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta
zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o
odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2018, poz. 165 z późn. zm.). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez
Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.
VI. Postępowanie reklamacyjne
§12
1.

2.
3.

4.
5.

Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 22.04.2019 roku na adres biura Organizatora:
Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki, a w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub
kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje sporządzone w formie pisemnej,
wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres biura Organizatora.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku, w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemne zgłoszenie
roszczenia powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. Dodatkowo pisemne zgłoszenie roszczenia powinno
zawierać również dokładny opis roszczenia.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 22.05.2019 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji).
Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
roszczeń w sądzie powszechnym, które to prawo nie jest w żaden sposób związane ani ograniczone ani też
nie musi być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym, o którym mowa w niniejszym paragrafie 12.
§13

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

VII. Postanowienia końcowe
§14
1.
2.
3.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez sąd
powszechny.
Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

VIII. Dane osobowe
§15
Na
podstawie
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:
a)

administratorem danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „LUBIĘ ZIMĘ” jest Grupa Maspex
Sp. z o. o Sp.k z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000571274, NIP: 55126117657. Dane kontaktowe e-mail: marketing@maspex.com. Osobą kontaktową w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres
e-mail: iodloterie@maspex.com. W zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane w
celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem
administratorem danych osobowych loterii jest Organizator, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł,
opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829,

b) dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń
do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,
c)

w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Tymbark”; w zakresie w jakim dane osobowe
Uczestnika Loterii są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa
i niniejszym Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych,

d) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii,
e)

Uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres administratora lub na
adres e- mail: iod@grzegrzolka.pl / iodloterie@maspex.com,

f)

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony
danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem
przepisów,

g) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratorów innym podmiotom tj.
w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników
Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe /
kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym administratorów prawnie i
księgowo,
h) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w
okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
i)

dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy,

j)

administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

