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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

”BĄDŹ PIĘKNA TAK JAK CHCESZ!” 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Bądź piękna tak jak chcesz!” (zwana dalej 

„Loterią”). 

2. Celem organizowanej Loterii jest promocja marki Oriflame.  

3. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko  Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 

Gdynia, KRS: 0000254913, REGON: 140487829, NIP: 7010016236 (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

4. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), 

zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 

165). 

5. Loteria urządzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Loteria zaczyna się 01.05.2018 roku, a kończy w dniu 20.12.2018 roku. Datą zakończenia Loterii 

jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.  

7. Loterią są objęte dowolne produkty z Katalogu Oriflame nr 7 (zwane dalej „Produktami”).  

8. Sprzedaż promocyjna dotyczy Produktów określonych w pkt 7 Regulaminu i odbywa się w dniach 

od 01.05.2018 roku do 21.05.2018 roku. Zakup dokonany przed lub po tym terminie nie uprawnia 

do udziału w Loterii. 

9. Loteria skierowana jest do:  

a. osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459)  

oraz  

b. zarejestrowanych konsultantów ORIFLAME POLAND Sp. z o.o., posiadających w 

bazie ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. swój numer konsultanta tj. osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą,  

które w terminie określonym w pkt 8 Regulaminu dokonują zakupu Produktów. 

10. W Loterii nie mogą brać udziału oraz nie mogą otrzymać nagród  pracownicy Organizatora, spółki 

ADNOVA Sp. z o.o., ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa oraz ORIFLAME POLAND Sp. z o.o., 

ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

11. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem”) staje się wyłącznie osoba wskazana w pkt 9 

Regulaminu, która jednocześnie spełnia następujące warunki: 
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a. w terminie od dnia 01.05.2018 roku do 21.05.2018 roku dokona jednorazowego 

zakupu dowolnych produktów z Katalogu Oriflame nr 7 za kwotę co najmniej 69,00 

zł brutto (zwanego dalej „Zakupem promocyjnym”) 

oraz 

b. w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.05.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 

21.05.2018 roku dokona prawidłowego zgłoszenia w Loterii na zasadach określonych 

w pkt 12 Regulaminu.  

12. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii (zwane dalej „Zgłoszeniem”) polega na dokonaniu 

rejestracji na stronie internetowej www.oriflame.pl/loteriabadzpiekna poprzez wypełnienie 

formularza, w którym Uczestnik jest zobowiązany: 

a. podać swoje dane w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL, dokładnego adresu 

zamieszkania (wraz z kodem i miejscowością), adresu e-mail, numeru telefonu,  

b. podać zarejestrowany numer konsultanta Oriflame, u którego Uczestnik złożył 

zamówienie na Zakup Promocyjny lub swój zarejestrowany numer konsultanta (w 

przypadku, gdy Uczestnik jest zarejestrowanym konsultantem Oriflame), 

c. wskazać czy Uczestnik jest konsultantem Oriflame czy nie (przez kliknięcie 

odpowiedniego pola wyboru),  

d. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień (przez 

kliknięcie odpowiedniego pola wyboru), 

e. wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Loterii (poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru), 

f. oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 10 

Regulaminu (poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru), 

g. potwierdzić, że jest osobą, która ukończyła 18 lat (poprzez kliknięcie odpowiedniego 

pola wyboru), 

h. przejść zabezpieczenie CAPTCHA wykonując zadanie opisane w polu CAPTCHA. 

Na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail jest wysyłana wiadomość  

zawierająca link potwierdzający rejestrację. Uczestnik jest zobowiązany kliknąć w link 

potwierdzający rejestrację – jest to warunek dokonania Zgłoszenia w Loterii i zapisania tego 

Zgłoszenia w systemie informatycznym przyjmującym Zgłoszenia w Loterii.  

13. Jeden Zakup promocyjny uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia w Loterii, z 

zastrzeżeniem trybu pkt 14 Regulaminu. Każdy Zakup promocyjny o wartości 69,00 zł brutto 

musi zostać zgłoszony w oddzielnym Zgłoszeniu. Uczestnik może dokonać w Loterii nie więcej 

niż 10 Zgłoszeń.   

14. W przypadku, gdy Uczestnik dokonana jednorazowego Zakupu promocyjnego za wielokrotność 

kwoty 69,00 zł brutto, wówczas przysługuje mu prawo do dokonania odpowiedniej liczby 

Zgłoszeń w Loterii, według zasady, że za każde pełne 69,00 zł brutto Uczestnik ma prawo 

dokonania jednego Zgłoszenia i otrzymania jednego losu w losowaniu nagród w Loterii, z 

zastrzeżeniem, że Uczestnik może dokonać w Loterii nie więcej niż maksymalnie 10 Zgłoszeń. 

Przykładowo:  

a. Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 320,00 zł brutto – Uczestnik może 

dokonać czterech Zgłoszeń,  



 3 

b. Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 1.200,00 zł – Uczestnik może 

dokonać 10 Zgłoszeń.  

NAGRODY 

 

15. W Loterii przewidziano następujące nagrody:  

 

a. 15 Nagród Głównych o łącznej wartości 15.000,00 zł brutto, każda w postaci karty 

przedpłaconej o wartości 1.000 zł brutto,  

 

b. 105 Nagród Dziennych o łącznej wartości 52.500,00 zł brutto, każda o wartości 500 zł 

brutto: 

 

1) usługa stylisty fryzur – 21 nagród,  

2) usługa kosmetologa – 21 nagród,  

3) usługa wizażystki – 21 nagród,  

4) usługa stylistki – 21 nagród,  

5) usługa psychodietetyczki – 21 nagród.  

 

Realizacja usługi odbędzie się na terenie Warszawy i okolic. Na stronie 

www.oriflame.pl/loteriabadzpiekna zostaną ogłoszone terminy wizyt realizacji usługi 

do wyboru dla Laureatów oraz wskazane zostaną miejsca (adresy), w których 

odbędzie się realizacja usługi. Termin realizacji usługi eksperta musi odbyć się 

zgodnie z ustaloną datą i godziną wizyty, jednak nie później niż do końca 

października 2018 roku.  

 

c. 100 Nagród Dodatkowych o łącznej wartości 44.540,00 zł brutto, każda w postaci 

zestawu kosmetyków marki Oriflame o wartości 445,40 zł brutto. W skład jednego 

ww. zestawu kosmetyków wchodzą: WellnessPack woman, NovAge Time Restore 

Serum, Eleo Hair Mask, Eleo Dry Oil, The ONE Eye Liner Stylo Jumbo i The ONE 

Hypnotic Depth Masc – Black. 

 

16. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 112.040,00 zł brutto. 

17. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 200).  

18. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także 

możliwość żądania wymiany nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę. 

 

 

LOSOWANIE NAGRÓD 
 

19. Losowania Nagród Dziennych odbywają się od dnia 02.05.2018 roku do dnia 22.05.2018 roku. 

Szczegółowe daty losowania wraz z zakresem czasowym, z którego odbywają się poszczególne 

losowania szczegółowo określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Na każdy dzień w terminie od dnia 

01.05.2018 roku do dnia 21.05.2018 roku przypada pięć Nagród Dziennych.  

20. W każdym losowaniu rozlosowywane są następujące nagrody: 

 1 nagroda I stopnia określona w pkt 15 b) ust. 1) Regulaminu,  

 1 nagroda I stopnia określona w pkt 15 b) ust. 2) Regulaminu,  

 1 nagroda I stopnia określona w pkt 15 b) ust. 3) Regulaminu,  

 1 nagroda I stopnia określona w pkt 15 b) ust. 4) Regulaminu,  

 1 nagroda I stopnia określona w pkt 15 b) ust. 5) Regulaminu.  
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21. Losowanie Nagród Głównych oraz Dodatkowych odbędzie się w dniu 22.05.2018 roku. W 

losowaniu nagród biorą udział wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane w systemie od godz. 00:00:00 

dnia 01.05.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 21.05.2018 roku. W losowaniu rozlosowywane są 

poniższe nagrody w następującej kolejności:  

 15 Nagród Głównych, 

 100 Nagród Dodatkowych.  

22. Jedno Zgłoszenie Uczestnika może być wylosowane w danym losowaniu wyłącznie jeden raz. W 

losowaniu Nagród Głównych oraz Dodatkowych biorą udział również Zgłoszenia wylosowane w 

losowaniach Nagród Dziennych. W Loterii jeden Uczestnik może wygrać nie więcej niż 1 nagrodę 

każdego rodzaju, tj. 1 Nagrodę Główną, 1 Nagrodę Dzienną oraz 1 Nagrodę Dodatkową 

(maksymalnie 3 nagrody w Loterii).  

23. Oprócz zwycięskiego Zgłoszenia do każdej Nagrody Głównej oraz Nagrody Dziennej są losowane 

po trzy Zgłoszenia rezerwowe. Do wszystkich Nagród Dodatkowych losowanych jest dwadzieścia 

Zgłoszeń rezerwowych. Zgłoszenia rezerwowe losowane są na wypadek negatywnej weryfikacji 

Zgłoszeń wylosowanych w pierwszej kolejności (zwanych dalej „Zwycięskimi Zgłoszeniami”). 

Wylosowane Zgłoszenia rezerwowe zostaną umieszczone na listach w kolejności ich wylosowania 

(zwanych dalej „Listami rezerwowymi”). W losowaniu Nagród Głównych oraz Dodatkowych 

jako pierwsze losowane są zwycięskie Zgłoszenia do wszystkich nagród (w kolejności wskazanej 

w pkt 21 Regulaminu), następnie wszystkie Zgłoszenia rezerwowe od pierwszego do trzeciego do 

Nagród Głównych, a na końcu losowanych jest dwadzieścia Zgłoszeń rezerwowych do wszystkich 

Nagród Dodatkowych. W losowaniu Nagród Dziennych jako pierwsze losowane są zwycięskie 

Zgłoszenia do wszystkich nagród, następnie Zgłoszenia rezerwowe pierwsze, potem Zgłoszenia 

rezerwowe drugie, a na końcu Zgłoszenia rezerwowe trzecie.  

24. Wszystkie losowania odbędą się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d w Warszawie 

w sposób ręczny. Nagrody losowane będą w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia 

dopuszczonego do danego losowania, przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba 

porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie udziałów dopuszczonych do losowania 

(zwanych dalej „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, 

których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli 

ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze 

jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej 

urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z 

cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej 

(przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z 

cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne 

wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową 

odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby 

dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr 

tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie 

występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której 

okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń 

uprawnionych do danego losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania 

(przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 

7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą 

kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie z 

trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu 
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wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47). 

Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na 

liście udziałów uprawnionych do danego losowania. Raz wylosowana Liczba Porządkowa w 

danym losowaniu nie może być wylosowana kolejny raz w tym losowaniu – w takim przypadku 

wylosowana Liczbę Porządkową pomija się.   

25. Wylosowane Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody zgodnie z treścią pkt 

26-32 Regulaminu.   

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRÓD 

26. Organizator, w ciągu 10 dni roboczych od dnia losowania, dokona weryfikacji zgodności 

wylosowanych Zwycięskich Zgłoszeń oraz wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych ze stanem 

faktycznie dokonanych przez Laureatów zakupów, jak również zgodności wylosowanych 

Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Weryfikacja wylosowanego Laureata nastąpi poprzez 

weryfikację danych w systemie przyjmującym Zgłoszenia w Loterii i danych sprzedaży w bazie 

ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania 

nagrody w przypadku, gdy Laureat dokonał zwrotu Zakupu promocyjnego (lub jego części) lub 

wcale nie dokonał Zakupu promocyjnego w myśl postanowień Regulaminu bądź nie spełnił 

pozostałych warunków Regulaminu. W przypadku, gdy po rezygnacji Uczestnika z części Zakupu 

promocyjnego wartość pozostałej części Zakupu promocyjnego będzie spełniała warunek pkt 11 a 

Regulaminu (przy zachowaniu pozostałych warunków Regulaminu), wówczas prawo do nagrody 

zostanie przyznane. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej do dnia 06.06.2018 roku. 

27. W trakcie weryfikacji, o której jest mowa w pkt 26 Regulaminu, w przypadku, gdy weryfikowany 

Laureat, który dokonał Zwycięskiego Zgłoszenia wylosowanego do danej nagrody nie przeszedł 

pozytywnie weryfikacji, wówczas traci on prawo do nagrody, które przechodzi na pierwszego 

Laureata, którego Zgłoszenie znajduje się na liście rezerwowej do danej nagrody Głównej lub 

Dziennej lub Dodatkowej. Weryfikacja Zgłoszeń rezerwowych będzie prowadzona w kolejności 

ich umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub do wyczerpania listy 

wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych.  

28. Do Laureatów, których Zwycięskie Zgłoszenia lub Zgłoszenia rezerwowe uzyskały prawo do 

nagrody (w wyniku weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 26 i 27 Regulaminu) zostanie 

wysłana wiadomość e-mail z informacją o nagrodzie oraz trybie jej wydania. Ponadto, w 

wiadomości e-mail wysłanej do osób, które uzyskały prawo do Nagrody Dziennej zostanie 

przesłany formularz deklaracji chęci skorzystania z usługi eksperta, którą wygrał Uczestnik.  

Wiadomość e-mail jest wysyłana na adres mailowy, jaki Laureat podał podczas rejestracji 

wylosowanego Zgłoszenia, najpóźniej do dnia 13.06.2018 roku.  

29. Osoby, które uzyskały prawo do Nagrody Dziennej są zobowiązane wysłać skan lub zdjęcie 

podpisanej deklaracji na adres: oriflame@grzegrzolka.pl w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych 

od daty przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 28 Regulaminu. Niespełnienie tego 

warunku przez osoby weryfikowane do Nagrody Dziennej skutkuje utratą prawa do nagrody. W 

takim przypadku, o wygranej Nagrodzie Dziennej zostanie powiadomiony pierwszy Uczestnik 

rezerwowy, którego Zgłoszenie znajduje się na liście rezerwowej do Nagrody Dziennej i przeszedł 

pozytywną weryfikację zgodnie z pkt 26 i 27 Regulaminu).  

30. Osoba, która dokonała Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe do Nagrody 

Dziennej zostanie powiadomiona zgodnie z trybem pkt 28 Regulaminu w ciągu 2 dni roboczych 

liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka z podpisanym formularzem 

zgody poprzednio weryfikowanego Uczestnika. 



 6 

31. Weryfikacja Zgłoszeń wylosowanych jako Zgłoszenia rezerwowe do Nagród Dziennych będzie 

przebiegała zgodnie z procedurą określoną w pkt 26-30 Regulaminu w kolejności ich 

umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy 

wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych. 

32. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 28-31 Regulaminu 

zostanie wyczerpana lista wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody lub do danego 

rodzaju nagrody, a prawo do danej nagrody nie zostanie przyznane, wówczas nagroda ta nie 

zostanie rozdysponowana.  

33. Organizator przekaże informacje dotyczącą możliwości rezerwacji terminu usługi eksperta za 

pomocą wiadomości e-mail przesłanej do laureata najpóźniej do dnia 23.07.2018 roku. Laureat 

Nagrody Dziennej jest zobowiązany osobiście umówić dzień i godzinę usługi eksperta – dostępne 

terminy dostępne będą na stronie www.oriflame.pl/loteriabadzpiekna najpóźniej do dnia 

23.07.2018 roku. Laureat jest zobowiązany umówić wizytę najpóźniej do dnia 31.07.2018 roku – 

niespełnienie tego warunku skutkuje utrata prawo do nagrody.  

34. Laureat utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: 

a. nie dopełni któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub 

b. dokonał zwrotu Zakupu promocyjnego (lub jego części); lub  

c. nie dokonał Zakupu promocyjnego w myśl postanowień Regulaminu; lub 

d. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub 

e. podał błędne dane konieczne do przesłania nagrody (np. adres, który nie istnieje); 

lub 

f. nie prześle w terminie skanu/zdjęcia podpisanego formularza deklaracji chęci 

realizacji usługi eksperta (w przypadku weryfikacji prawa do Nagród 

Dziennych); lub 

g. Laureat Nagrody Dziennej nie stawi się na umówioną wizytę realizacji usługi 

eksperta; lub  

h. Laureat Nagrody Dziennej odwoła umówioną wizytę realizacji usługi eksperta (w 

przypadku braku dostępności wolnych terminów wizyty). 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

35. Wyniki Loterii w postaci imienia i miejscowości zamieszkania Laureata są dostępne w biurze 

Organizatora ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa oraz na stronie 

www.oriflame.pl/loteriabadzpiekna najpóźniej od dnia 01.08.2018 roku do dnia 20.08.2018 roku. 

36. Nagrody (w przypadku Nagród Dziennych będą to vouchery uprawniające do realizacji usługi 

eksperta) zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na adresy zamieszkania laureatów 

wskazane w Zgłoszeniach najpóźniej do dnia 20.08.2018 roku. 

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

37. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii 

promocyjnej. 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 (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165). Dodatkowo nad 

prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii działająca 
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na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie 

Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu oraz wypełniania zaleceń 

osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii. 

38. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 

Warszawa oraz na stronach: www.grzegrzolka.pl i www.oriflame.pl/loteriabadzpiekna. Każdy 

Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres 

biura Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 (z dopiskiem „REGULAMIN”).   

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

39. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia  

20.11.2018 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki 

w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego 

dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres Organizatora: Grzegrzółka & Ko  Sp. z o.o., ul. 

Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa. 

40. Reklamacje rozpatruje Komisja Loterii. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście). 

41. 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) pisemna 

reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce 

zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji 

oraz treść żądania. 

42. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie 

później niż do dnia 20.12.2018 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku 

reklamacji).  

43. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

44. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało 

się wymagalne. 

45. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

46. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 

do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator, ma prawo wydać laureatowi Nagrody 

Dziennej ekwiwalent pieniężny w wysokości 500 zł – w takim przypadku Organizator dokona 

przelew na podane przez laureata konto bankowe najpóźniej do dni 12.11.2018 roku. Wyłącznie 

Organizator decyduje o zamianie Nagrody Dziennej na kwotę pieniężną w wysokości 500 zł.  

47. Uczestnicy Loterii zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

48. Administratorem danych osobowych  jest ADNOVA Sp. z  o. o., ul. Puławska 232, 02-670 

Warszawa. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w celach związanych 

z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c 

http://www.grzegrzolka.pl/
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jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów są przetwarzane przez okres 5 lat 

liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy 

Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia 

sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. 

Informację o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych są publikowane na 

stronie www.oriflame.pl/loteriabadzpiekna od dnia 25.05.2018 roku. Uczestnik Loterii ma prawo 

wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego. 

49. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z 

zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165).  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ 

„BĄDŹ PIĘKNA TAK JAK CHCESZ!” 

 

Daty losowań wraz z podanym zakresem czasowym 

 

Data 

losowania Zakres czasowy, w którym wpływają Zgłoszenia 

02.05.2018 

od godz. 00:00:00 dnia 01.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

01.05.2018 

04.05.2018 

od godz. 00:00:00 dnia 02.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

02.05.2018 

04.05.2018 

od godz. 00:00:00 dnia 03.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

03.05.2018 

07.05.2018 

od godz. 00:00:00 dnia 04.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

04.05.2018 

07.05.2018 

od godz. 00:00:00 dnia 05.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

05.05.2018 

07.05.2018 

od godz. 00:00:00 dnia 06.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

06.05.2018 

08.05.2018 

od godz. 00:00:00 dnia 07.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

07.05.2018 

09.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 08.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

08.05.2018 

10.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 09.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

09.05.2018 

11.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 10.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

10.05.2018 

14.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

11.05.2018 

14.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 12.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

12.05.2018 

14.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 13.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

13.05.2018 

15.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 14.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

14.05.2018 

16.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 15.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

15.05.2018 

17.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 16.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

16.05.2018 

18.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 17.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

17.05.2018 

21.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 18.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

18.05.2018 

21.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 19.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

19.05.2018 

21.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 20.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

20.05.2018 

22.05.2018 od godz. 00:00:00 dnia 21.05.2018 do godz. 23:59:59 dnia 

21.05.2018 

 


