REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„LOTERIA OSADKOWSKI 30 LAT. eZDRAPKA”
I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „LOTERIA OSADKOWSKI 30 LAT. eZDRAPKA”
(„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. 2019, poz. 847), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie
niniejszego regulaminu Loterii („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. 2019, poz. 847).
II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§6
1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 31.07.2020 roku do dnia 30.12.2020 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas sprawdzania eZdrapek w Loterii
obejmuje okres od godziny 00:00:00 dnia 01.08.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 15.09.2020 roku.
2. Loteria skierowana jest do uczestników Programu promocyjnego „OSADKOWSKI. PREMIE ZA ZAKUPY”
(„Program”) którego zasady określa oddzielny regulamin.
3. Uczestnikiem Loterii („Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się podmiot
uprawniony, który w terminie od dnia 01.08.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 10.09.2020 roku spełni
łącznie poniższe warunki:
a)
posiada aktywne konto uczestnika Programu,
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b)

posiada na indywidualnym koncie uczestnika Programu przynajmniej 1 punkt w Programie
(uzyskanych zgodnie z regulaminem Programu),
d)
poprzez zrealizowanie objętych Programem zamówień (za zrealizowanie zamówienia uznaje się
wystawienie faktury w systemie OSADKOWSKI na rzecz kupującego) wymieni posiadane na
indywidualnym koncie uczestnika Programu punkty na szanse w losowaniu nagród
natychmiastowych („Szanse”) i na losy w losowaniu nagród głównych w loterii („Los”), według
zasad opisanych w regulaminie Programu.
4. Spełnienie czynności określonych w pkt 3 powyżej w innym terminie niż wskazany nie uprawnia do wzięcia
udziału w Loterii.
§7
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie: www.grzegrzolka.pl.
oraz na stronie loterii, pod adresem: www.loteriaosadkowski.pl/regulamin-loterii-30-lat-osadkowskiezdrapka.

§8
W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz spółki OSADKOWSKI S.A. z siedzibą w
Bierutowie, 56-420 przy ul. Kolejowej 6 (KRS: 0000241071; NIP: 911 189 89 77) a także członkowie
najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu
są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni,
teściowie i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu
jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie
umowy cywilnoprawnej np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia.
III. Nagrody
§9
1.W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a. Nagrody główne o łącznej maksymalnej wartości 70.106,00 zł brutto:
i)
Nagroda główna w postaci samochodu Opel Corsa o wartości 63.050,00 zł brutto, z
zastrzeżeniem, że:
a) w sytuacji, gdy laureatem nagrody zostanie osoba fizyczna prowadząca działalność
rolniczą, nagroda składać się będzie z samochodu Opel Corsa o wartości 63.050,00
zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości
7.056,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, przeznaczonej na zapłatę
podatku dochodowego od wygranej w Loterii – łączna maksymalna wartość
nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie 70.106,00 zł brutto,
b) Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w
sytuacji, kiedy laureat nagrody w postaci samochodu Opel Corsa o wartości
63.050,00 zł brutto będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej
nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200),
b. Nagrody natychmiastowe o łącznej wartości 38.649,10 zł brutto:
i)
Nagroda natychmiastowa I stopnia w postaci 1 sztuki Apple iPhone 11 Pro 256GB
(zielony)+Odtwarzacz multimedialny APPLE TV 4K 32GB (MQD22MP/A) Czarny o
wartości 6.768,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż:
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w sytuacji, gdy laureatem nagrody zostanie osoba fizyczna prowadząca
działalność rolniczą, nagroda składać się będzie z Apple iPhone 11 Pro 256GB
(zielony)+Odtwarzacz multimedialny APPLE TV 4K 32GB (MQD22MP/A)
Czarny o wartości 6.768,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci
kwoty pieniężnej w wysokości 752,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz
laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w
Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek,
wynosić będzie 7.520,00 zł brutto,
b) Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej
w sytuacji, kiedy laureat nagrody w postaci Apple iPhone 11 Pro 256GB
(zielony)+Odtwarzacz multimedialny APPLE TV 4K 32GB (MQD22MP/A)
Czarny o wartości 6.768,00 zł brutto będzie zobowiązany do rozliczenia
podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 200),
Nagroda natychmiastowa II stopnia w postaci 1 sztuki telewizora SAMSUNG
QE65Q70RA o wartości 4.999,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż:
a) w sytuacji, gdy laureatem nagrody zostanie osoba fizyczna prowadząca
działalność rolniczą, nagroda składać się będzie z telewizora SAMSUNG
QE65Q70RA o wartości 4.999,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci
kwoty pieniężnej w wysokości 555,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz
laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w
Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek,
wynosić będzie 5.554,00 zł brutto,
b) Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej
w sytuacji, kiedy laureat nagrody w postaci telewizora SAMSUNG
QE65Q70RA o wartości 4.999,00 zł brutto będzie zobowiązany do rozliczenia
podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 200),
Nagroda natychmiastowa III stopnia w postaci 1 sztuki odkurzacza Roomba i7+ o
wartości 3.549,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż:
a) w sytuacji, gdy laureatem nagrody zostanie osoba fizyczna prowadząca
działalność rolniczą, nagroda składać się będzie z odkurzacza Roomba i7+ o
wartości 3.549,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty
pieniężnej w wysokości 394,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz
laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w
Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek,
wynosić będzie 3.943,00 zł brutto,
b) Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej
w sytuacji, kiedy laureat nagrody w postaci odkurzacza Roomba i7+ o
wartości 3.549,00 zł brutto będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego
wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
200),
Nagroda natychmiastowa IV stopnia w postaci smartfona Iphone se [2020] o wartości
2.449,00 zł brutto – 2 nagrody, z zastrzeżeniem, iż:
a) w sytuacji, gdy laureatem nagrody zostanie osoba fizyczna prowadząca
działalność rolniczą, nagroda składać się będzie ze smartfone Iphone se [2020]
o wartości 2.449,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty
pieniężnej w wysokości 272,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz
laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w
Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek,
a)

ii)

iii)

iv)
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wynosić będzie 2.721,00 zł brutto - 2 nagrody o łącznej maksymalnej wartości
5.442,00 zł brutto,
b) Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej
w sytuacji, kiedy laureat nagrody w postaci Iphone se [2020] o wartości
2.449,00 zł brutto będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej
nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200),
v)
Nagrody natychmiastowe V stopnia w postaci kamery Go Pro HERO8 CZARNY
(CHDHX-801RW o wartości 1.779,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości
3.558,00 zł brutto,
vi)
Nagrody natychmiastowe VI stopnia w postaci hulajnogi elektronicznej o wartości
1.649,00 zł brutto – 1 nagroda,
vii)
Nagrody natychmiastowe VII stopnia w postaci gimbala DJI OSMO MOBILE 3 COMBO o wartości 509,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 1.018,00 zł brutto,
viii)
Nagrody natychmiastowe VIII stopnia w postaci plecaka z logo Osadkowski o wartości
170,97,00 zł brutto – 30 nagród o łącznej wartości 5.129,10 zł brutto,
ix)
Nagrody natychmiastowe IX stopnia w postaci koszulki z logo Osadkowski o wartości
38,16 zł brutto – 50 nagród o łącznej wartości 1.908,00 zł brutto,
x)
Nagrody natychmiastowe X stopnia w postaci czapki z daszkiem z logo Osadkowski o
wartości 14,64 zł brutto – 200 nagród o łącznej wartości 2.928,00 zł brutto.
Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 108.755,10 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. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane
przez nagrodzonego Uczestnika.

IV. Losowanie Nagród natychmiastowych
§10
1.

2.

3.

4.

Losowanie godzin do Nagród natychmiastowych odbędzie się w dniu 31.07.2020 roku w biurze Organizatora
Loterii w lokalu przy ul. Stromej 5/1 w Toruniu (87-100). W trakcie losowania wylosowane zostaną godziny
w formacie dzień.godzina.minuta.sekunda, które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego
obsługującego rejestrację odsłaniania eZdrapek („Gra”) Zgłoszeń w Loterii, w celu wyłonienia laureatów
Nagród natychmiastowych. System informatyczny służy do sprawdzania, czy Uczestnik wygrał Nagrodę
natychmiastową.
Organizator dokona losowania łącznie 290 Nagród natychmiastowych – 290 godzin w formacie:
dzień.godzina.minuta.sekunda („Godzina”), o której (lub po jej upływie) padnie wygrana Nagroda
natychmiastowa (zgodnie z treścią pkt 5 niniejszego paragrafu). Nagrody będą losowane w kolejności od
najbardziej do najmniej wartościowych (od I do X stopnia). Godziny będą losowane z zakresu godzin od
godziny 00:00:00 dnia 01.08.2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 15.09.2020 roku.
Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w par. 14 niniejszego
Regulaminu (zwanej dalej „Komisją”). Losowanie Godzin odbędzie się ręcznie – dni będą losowane z puli
losów zawierających oznaczenie dni, godziny będą losowane z puli losów zawierających oznaczenie godzin,
natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej losy z oznaczeniem minut oraz sekund.
Wylosowane Godziny zostaną wpisane na listę wyników losowania.
Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty oraz wylosowane zwycięskie Godziny, o których
padną wygrane. Łącznie zostanie wylosowanych 290 zwycięskich Godzin. Lista wyników losowania Godzin
jest dokumentem dostępnym wyłącznie dla członków Komisji i jest dokumentem niedostępnym dla osób
postronnych. Każda Nagroda natychmiastowa wraz z odpowiadającym jej dniem i wylosowaną zwycięską
Godziną zostanie wprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Gier w Loterii nie
później niż do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2020 roku.

str. 4

5.

6.

7.

8.
9.

Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza dokona sprawdzenia tak zwanej „eZdrapki” o wylosowanej
zwycięskiej Godzinie lub jako pierwsza dokona sprawdzenia eZdrapki po upływie wylosowanej zwycięskiej
Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona sprawdzenia eZdrapki o wylosowanej
zwycięskiej Godzinie).
Zdrapanie eZdrapki odbywa się w sposób następujący:
a) Uczestnik, który realizując złożone zamówienie zamienił 1 punkt Programu na Szansę - każdą Szansę
otrzymuje w formie eZdrapki,
b) po kliknięciu pola „GRAM” następuje udostępnienie zakrytego pola eZdrapki. Uczestnik jest
zobowiązany odsłonić (klikając w nie) pole eZdrapki, pod którym ukryte są napisy/symbole.
W przypadku wygrania Nagrody natychmiastowej po odsłonięciu zakrytego pola eZdrapki, przynajmniej
trzy nazwy/symbole nagrody będą identyczne, a na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej
nagrodzie. Uczestnik wygrywa taki rodzaj nagrody jaki jest wskazany na ekranie. W przypadku niewygrania
nagrody po odsłonięciu pola eZdrapki, nie będzie trzech identycznych symboli/nazw zawierających
informację o danej nagrodzie. Nie odsłonięcie przez Uczestnika w trakcie jednej sesji wszystkich pól
eZdrapki uniemożliwia odczytanie wyniku Loterii i skutkuje utratą prawa do nagrody w Loterii (w przypadku
jej wygrania) - w takim wypadku nagroda ta pozostaje nierozdysponowana. Za czas sprawdzenia eZdrapki –
czas Gry - uznaje się kliknięcie przez Uczestnika w pole „GRAM”.
W przypadku, gdy o wylosowanej zwycięskiej Godzinie więcej niż jeden Uczestnik dokona sprawdzenia
eZdrapki, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku
(setne tysięczne sekundy). Sprawdzenie eZdrapki, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze
z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje prawo do nagrody. Zasada ta obowiązuje
również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny, przez system zostanie
zarejestrowane więcej niż jedno sprawdzenie eZdrapki przez Uczestników w tym samym czasie (w sytuacji,
gdy żaden z Uczestników nie dokona sprawdzenia eZdrapki o wylosowanej zwycięskiej Godzinie).
Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę Nagród Natychmiastowych oraz jedną Nagrodę Główną w
Loterii.
Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody, na zasadach określonych w par.
12 Regulaminu.

V. Losowanie Nagrody Głównej
§11
1.

2.

3.

W dniu 16.09.2020 roku w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/30d, 03-707 Warszawa odbędzie się
losowanie Nagrody Głównej. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich Losów uzyskanych w Loterii w
terminie od godz. 00:00:000 dnia 01.08.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 10.09.2020 roku.
Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się w sposób ręczny. Nagrody losowane będą w następujący sposób:
każda Szansa zdobyta przez Uczestnika poprzez wymianę 1 punktu Programu na Szansę stanowi
jednocześnie 1 Los, biorący udział w losowaniu Nagrody głównej. Na Losie znajduje się: imię, nazwisko,
nazwa firmy (w przypadku braku nazwy firmy: imię i nazwisko) numer telefonu Uczestnika. Liczba Losów
jednego Uczestnika jest równa liczbie posiadanych przez niego Szans. Liczbę przyznanych Szans oraz Losów
Uczestnik może sprawdzić w dowolnym momencie trwania Loterii logując się na zarejestrowane wcześniej
konto Uczestnika Programu. Losowanie odbędzie się w sposób ręczny poprzez ręczne wyciąganie Losów z
przezroczystej urny.
W trakcie losowania zostaną wylosowane 3 Losy: Los zwycięski do nagrody głównej, Los rezerwowy I oraz
Los rezerwowy II do nagrody głównej. W pierwszej kolejności zostanie wylosowany Los zwycięski a
następnie Losy rezerwowe, odpowiednio I a następnie II. Los z danymi jednego Uczestnika może zostać
wylosowany wyłącznie 1 raz. W przypadku, gdy w trakcie losowania nagrody głównej okaże się, że Los z
danymi danego Uczestnika został już wylosowany, Los wylosowany jako drugi z tymi danymi ponownie do
urny i ponawia się dane losowanie.
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Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w par. 12
Regulaminu.

VI. Weryfikacja prawa do nagrody w Loterii i sposób jej przyznania
§12
1. O prawie do nagrody zwycięzcy nagród, w tym nagrody głównej, zostaną powiadomieni za pomocą
wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia:
a. uzyskania prawa do nagrody zgodnie z trybem par. 10 pkt 5 Regulaminu – w przypadku Nagród
natychmiastowych,
b. losowania, o którym mowa w par. 11 – w przypadku Nagrody Głównej.
Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie, trybie jej wydania oraz link do
formularza zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez Organizatora na adres
mailowy, Uczestnika na jego koncie w serwisie loteriaosadkowski.pl. Za dni robocze uważa się na potrzeby
Loterii dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo
Organizator może skontaktować się telefonicznie z laureatem Nagrody Głównej celem poinformowania o
wyniku losowania oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.
2. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail
z informacją o nagrodzie spełnić łącznie poniższe warunki:
a. prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu) oraz
b. kliknąć ikonkę „Wyślij”.
Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do
Formularza. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, link do
Formularza traci ważność.
3. Prawidłowo wypełniony Formularz do Nagród natychmiastowych V-X stopnia zawiera następujące dane:
imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki nagrody. W przypadku Formularza do Nagrody Głównej
bądź Nagród natychmiastowy I-IV stopnia Uczestnik musi dodatkowo podać numer i serię dokumentu
tożsamości oraz numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL Uczestnik podaje datę urodzenia oraz
obywatelstwo).
4. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody.
W przypadku Nagrody Głównej, prawo do tej nagrody przechodzi na Uczestnika, którego Los został
wylosowany jako rezerwowy, odpowiednio rezerwowy I lub rezerwowy II. Nierozdysponowane zgodnie z
powyższym trybem Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
5. Uczestnik, którego Los został wylosowany jako rezerwowy I lub odpowiednio jako rezerwowy II, zostanie
powiadomiony maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych następujących po:
a. ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik powinien prawidłowo
wypełnić Formularz, lub
b. dniu, w którym okaże się, że nie został spełniony jakikolwiek warunek regulaminu.
Procedura weryfikacji Zwycięzców rezerwowych do Nagrody Głównej odbywać się będzie zgodnie z trybem
wskazanym w pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu. Procedura weryfikacji trwać będzie do czasu przyznania prawa
do nagrody lub zakończenia listy Zwycięzców rezerwowych, jednak nie później niż do dnia 20.10.2020 roku.
VII. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody
§13
1.

Wyniki losowania nagród w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska/ nazwy firmy oraz nazwy
miejscowości dostępne będą na stronie loteriaosadkowski.pl najpóźniej od dnia 20.10.2020 roku i nie krócej
niż do zakończenia Loterii.
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2.

3.
4.
5.

Nagrody natychmiastowe zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską bądź wydane za pomocą
przedstawicieli spółki Osadkowski (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) na wskazany przez laureatów
adres najpóźniej do dnia 10.11.2020 roku.
Nagroda główna zostanie wydana laureatowi w siedzibie spółki Osadkowski lub w salonie dealera Opel
najpóźniej do dnia 10.11.2020 r.
Nieodebrane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VIII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§14
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 (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 847). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja,
działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.

IX. Postępowanie reklamacyjne
§15
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 30.11.2020
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 biura Organizatora: Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń,
lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora: reklamacja@grzegrzolka.pl.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem
poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(wysłane w wiadomości e-mail).
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej 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. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 30.12.2020 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
§16
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.

str. 7

X. Postanowienia końcowe
§17
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.

XI. Dane osobowe
§18
Informacje przedstawione w niniejszym paragrafie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych
Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 również
„RODO)”.:
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Osadkowski S.A. z siedzibą w
Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, posiadającą NIP 9111898977, REGON 020134357, KRS
0000241071.
3. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestników Loterii w zakresie imienia (imion) i nazwiska Uczestnika, adres e-mail,
numer telefonu, numer NIP oraz pełną nazwę firmy będą przetwarzane w celu wykonania umowy tj. w
celu urządzenia i organizacji Loterii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w
szczególności do przyjmowania zgłoszeń do udziału w Loterii, ustalenia praw do nagród, wydania
nagród, rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia niezbędnej komunikacji.
5. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo przez
okres 6 miesięcy, jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń czyli do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
6. Dane osobowe laureatów, w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska i nazwy firmy będą przetwarzane
przez Administratora danych w okresie najpóźniej od 20.10.2020 r. do 30.12.2020 r. poprzez publikację
tych danych wraz z informacją o wygranej na stronie loteriaosadkowski.pl.
7. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą profilowane.
8. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Loterii mogą być pracownicy i współpracownicy
Administratora danych i Organizatora oraz podmioty świadczące wybrane usługi na rzecz Administratora
danych i Organizatora, w tym: usługi prawne, finansowe, informatyczne, komunikacyjne.
9. Dane osobowe będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne do realizacji Loterii.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Loterii, każdemu Uczestnikowi przysługują
w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie
niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację
Uczestnika Loterii, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora danych;
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
1.
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Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Loterii. Odmowa podania
danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Loterii.
12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
13. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iodo@osadkowski.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
f.

§19
Administratorem danych osobowych Laureatów jest Organizator - Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
(81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii i wydaniem
nagród, przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z
prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych.
Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w
celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe
nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Laureatów mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności
podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do
wykonania umowy z Organizatorem. Laureaci Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania/ uzupełnienia 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 i rozpatrzenia reklamacji. Laureat Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie
ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
dane@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Organizatora.
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