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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE 
„VI Gala Farmaceuty NEUCA” 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
 

§1 
 
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „VI Gala Farmaceuty NEUCA” („Loteria”). 
 

§2 
 
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 
Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000254913, NIP 7010016236, REGON: 140487829  („Organizator”). 
 

§3 
 
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
2018, poz. 165 z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. 
 

§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 (Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.).  
 

§6 
 
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 15.10.2018 roku do 20.12.2018 roku, który jest ostatecznym 
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.   
 

§7 
 

1. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 15.10.2018 roku do dnia 20.12.2018 
roku na stronie internetowej www.grzegrzolka.pl oraz w biurze Organizatora przy ul. 
Floriańskiej 6/13D, 03-707 Warszawa (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-
16.00).  

2. Potencjalni uczestnicy będą zapoznawani z zasadami Loterii poprzez materiały informacyjne, 
z zastrzeżeniem, iż wyłączną podstawą urządzenia i prowadzenia Loterii jest niniejszy 
regulamin („Regulamin”).  

 
 

II. Warunki uczestnictwa w Loterii 
 
 

§8 
 

1. Loteria jest organizowana w ramach Akcji promocyjnej „VI Gala Farmaceuty NEUCA” 
(„Akcja”), skierowaną dla uczestników tej Akcji. 

2. Akcja jest urządzana przez NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa 
Bydgoska 58 i jest skierowana do osób fizycznych, posiadających nie mniej niż 18 lat i pełną 
zdolność do czynności prawnych - właścicieli aptek lub punktów aptecznych, którzy otrzymali 
zaproszenie do Akcji. Zasady Akcji szczegółowo określa regulamin Akcji, który dostępny jest 
na stronie www.grzegrzolka.pl.  

http://www.grzegrzolka.pl/
http://www.grzegrzolka.pl/
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3. Punkty w Akcji przyznawane są za dokonywanie: zakupu produktów z asortymentu 
znajdującego się m.in. w ofercie handlowej spółek hurtowych z Grupy NEUCA. Szczegółowe 
zasady przyznawania punktów znajdują się w regulaminie Akcji.  

4. Uczestnikiem Loterii („Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje 
się osoba uprawniona w myśl pkt 2 niniejszego paragrafu do wzięcia w niej udziału, która w 
terminie od dnia 15.10.2018 roku do dnia 19.10.2018 roku w określonych godzinach spełni 
łącznie poniższe warunki: 
a) posiada status uczestnika Akcji, 
b) posiada na indywidualnym koncie uczestnika Akcji, przynajmniej 1 punkt w Akcji 

(uzyskany zgodnie z Regulaminem Akcji), 
c) wymieni posiadane na indywidualnym koncie uczestnika Akcji punkty na kupony 

promocyjne („Kupony”), według zasad określonych w pkt 5-7 niniejszego paragrafu, 
d) na zasadach określonych w § 10 pkt 3 Regulaminu odbierze zdrapki („Zdrapki”), o których 

mowa w § 10 pkt 1, 
e) sprawdzi rodzaj posiadanej Zdrapki na zasadach określonych w § 10 pkt 3 Regulaminu, 
f) prawidłowo wypełni Kupon i wrzuci go do urny promocyjnej biorąc udział w losowaniu 

Nagrody Głównej. 
Godziny zakończenia czynności wskazanych w ppkt c), d), e), f) w dniu 19.10.2018 roku 
określone są w dalszej części Regulaminu.   

5. Uczestnik może wymienić posiadane na indywidualnym koncie uczestnika Akcji punkty na 
Kupony:  
a) od dnia 15.10.2018 roku do dnia 18.10.2018 roku w biurze Organizatora przy ul. 

Floriańskiej 6/13D, 03-707 Warszawa (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 
9:00 -16.00), 

b) od dnia 15.10.2018 roku do dnia 18.10.2018 roku w siedzibie spółki NEKK Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu (60-129) przy ul. Sielskiej 8 (w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godz.: 9:00 -16.00), 

c) od dnia 15.10.2018 roku do dnia 18.10.2018 roku w biurze Organizatora przy ul. Stromej 
5/1, 87-100 Toruń (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 -16.00), 

d) w dniu 19.10.2018 roku w godzinach 11:00 - 18:30 podczas gali („Gala”) odbywającej się 
w hotelu Narvil, ul. Czesława Miłosza 14A, 05-140 Serock w Recepcji Gali. Recepcja Gali 
znajduje się na parterze hotelu Narvil. 

6. Kupony są przyznawane w następujący sposób: za każdy punkt posiadany na indywidualnym 
koncie w Akcji Uczestnikowi przysługuje jeden Kupon w Loterii. Każdy odebrany Kupon 
pomniejsza liczbę punktów na koncie Uczestnika Akcji – liczba punktów odejmowana z konta 
Uczestnika Akcji jest równa liczbie odebranych Kuponów.  

7. Uczestnik może odebrać Kupony osobiście (okazując dowód tożsamości ze zdjęciem) lub 
poprzez pełnomocnika, dysponującego pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo musi 
zawierać imię, nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dane osobowe 
pełnomocnika (imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości). Pełnomocnik na życzenie 
osoby wydającej Kupon zobowiązany jest okazać dokument tożsamości. Dodatkowo 
warunkiem odbioru Kuponów jest wypełnienie i podpisanie przez odbierającego Kupony 
deklaracji uczestnictwa w Loterii, na której osoba ta jest zobowiązana wyrazić zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 14 pkt 3 Regulaminu.  

8. Każdy Kupon uprawnia Uczestnika do otrzymania jednej Zdrapki zawierającej informację o 
wygraniu bądź niewygraniu Nagrody Natychmiastowej w sposób określony w § 10 
Regulaminu oraz do udziału w losowaniu Nagród Głównych w sposób określony w § 11 
Regulaminu. Ilość Zdrapek, które może otrzymać Uczestnik jest zależna od liczby 
posiadanych przez niego Kuponów według zasady 1 Kupon = 1 Zdrapka, 2 Kupony = 2 
Zdrapki, itd. Kupony, na podstawie których wydano Zdrapki, są oznaczane przez hostessy. 
Oznaczony Kupon nie upoważnia do otrzymania kolejnej Zdrapki.  
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III. Nagrody 
 
 

§9 
 

1. Nagrodą Główną w Loterii jest: samochód marki Toyota Yaris o wartości 56.990,00 zł brutto 
oraz dodatkowa nagroda pieniężną w wysokości 6.332,00 zł, która przeznaczona zostanie na 
zapłatę stosownego podatku od nagrody w Loterii – 1 nagroda o wartości 63.322,00 zł brutto. 

2. Nagrodami Natychmiastowymi są:  
 

Lp. Nagroda 
Liczba 
sztuk 

Wartość 
jednostkowa 

nagrody rzeczowej 
brutto 

Razem brutto 

1 Karta upominkowa IKEA 150 30 150,00 zł 4 500,00 zł 

2 Karta upominkowa Douglas 15 150,00 zł 2 250,00 zł 

3 Karta upominkowa Sephora 15 200,00 zł 3 000,00 zł 

4 Karta upominkowa APART 10 300,00 zł 3 000,00 zł 

5 Karta upominkowa Lilou 15 200,00 zł 3 000,00 zł 

6 Vouchery do Cinema City (zestaw 2 biletów) 150 70,00 zł 10 500,00 zł 

7 Karta upominkowa IKEA 300 20 300,00 zł 6 000,00 zł 

8 Karta upominkowa Empik 50 85 50,00 zł 4 250,00 zł 

9 Karta upominkowa Empik 100 30 100,00 zł 3 000,00 zł 

10 Karta upominkowa Decathlon 50 40 50,00 zł 2 000,00 zł 

11 Karta upominkowa Decathlon 100 20 100,00 zł 2 000,00 zł 

12 Karta upominkowa Media Markt 15 200,00 zł 3 000,00 zł 

13 Karta upominkowa Home&YOU 10 200,00 zł 2 000,00 zł 

14 Zestawy od sponsorów 30 150,00 zł 4 500,00 zł 

    

 53 000,00 zł  

 
3. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 116.322,00 zł brutto.   

 
 

IV. Sposób przyznania Nagród Natychmiastowych 
 
 

§10 
 

1. W Loterii przewidziano dwa rodzaje Zdrapek: 
a) Zdrapki wygrywające do Nagród Natychmiastowych – karty z naniesioną warstwą farby 

zdrapkowej, pod którą znajduje się informacja o wygranej Nagrodzie Natychmiastowej, 
b) Zdrapki niewygrywające do Nagród Natychmiastowych - karty z naniesioną warstwą farby 

zdrapkowej, pod którą znajduje się informacja „Spróbuje jeszcze raz”. 
2. Na terenie Gali znajdować się Punkt Loteryjny („Punkt Loteryjny”).   
3. Zadaniem Uczestnika jest podejście z Kuponami do Punktu Loteryjnego, okazanie Kuponów 

jego obsłudze. Hostessa sprawdza poprawność okazanych Kuponów, liczy je, oznacza i 
wydaje Uczestnikowi Zdrapki w ilości odpowiadającej ilości posiadanych Kuponów. Uczestnik, 
w celu sprawdzenia, czy wygrał Nagrodę Natychmiastową, czy nie, jest zmuszony zdrapać 
farbę zdrapkową ze Zdrapki – pod farbą znajduje się informacja o rodzaju wygranej Nagrody 
Natychmiastowej bądź jej braku.  

4. Wydawanie Zdrapek oraz sprawdzanie, czy są to Zdrapki zwycięskie, czy nie, odbywać się 
będzie w godzinach od 11:00 do 19:00 w dniu 19.10.2018 roku. 

5. Nagrody Natychmiastowe będą do odbioru w Punkcie Wydawania Nagród („Punkt Wydawania 
Nagród”) w dniu 19.10.2018 roku do godz. 19:10. Punkt Wydawania Nagród znajduje się na 
parterze hotelu Narvil, ul. Czesława Miłosza 14A, 05-140 Serock (w holu hotelowym). 
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6. Nagrody wydawane będą za okazaniem wygrywającej Zdrapki, na podstawie której Uczestnik 
wygrał nagrodę oraz za pisemnym potwierdzeniem nagrody. Hostessa oznacza Zdrapkę, na 
podstawie której wydano Nagrodę Natychmiastową. Oznaczona Zdrapka nie uprawnia do 
ponownego odbioru nagrody.  

7. Nierozdysponowane Nagrody Natychmiastowe pozostają własnością Organizatora. 
 
 

V. Losowanie Nagrody Głównej 
 
 

§11 
 

1. Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali Kupony, mogą wziąć udział w losowaniu Nagrody 
Głównej w Loterii. W tym celu, Uczestnik jest zobowiązany prawidłowo wypełnić Kupon 
swoimi danymi osobowymi i wrzucić go do urny promocyjnej. Uczestnik może wrzucić 
nieograniczoną liczbę Kuponów do urny.  

2. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Kontrahenta 
(apteki lub punktu aptecznego, którego Uczestnik jest właścicielem) oraz identyfikator 
Kontrahenta.  

3. Urna promocyjna wystawiona będzie na terenie Gali w okolicach Punktu Loteryjnego w dniu 
19.10.2018 roku w godzinach od 12:00 do 19:10. 

4. Nagroda Główna będzie losowana podczas Gali w 19.10.2018 roku spośród wszystkich 
Kuponów wrzuconych do urny w godzinach wskazanych powyżej.  

5. Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się podczas części wieczornej Gali (w sali bankietowej  
znajdującej się na parterze). Część wieczorna Gali rozpocznie się o godz. 20:00, z 
zastrzeżeniem przesunięcia, jednak nie później niż do godz. 21:00.  

6. Losowanie zostanie przeprowadzone publicznie. Nagroda Głowna będzie losowana za 
pomocą ręcznego wyciągania Kuponów przez osobę wybraną przez Komisję Nadzoru Loterii. 
Przebieg losowania będzie nadzorowany przez Komisję Nadzoru Loterii.   

7. Warunkiem przyznania Nagrody Głównej jest osobista obecność na losowaniu (lub obecność 
pełnomocnika, dysponującego pisemnym pełnomocnictwem Uczestnika) i spełnienie 
warunków określonych w pkt 8 d) niniejszego paragrafu.  

8. Nagroda Główna będzie losowana w następujący sposób: 
a) Po wylosowaniu Kuponu Komisja Nadzoru Loterii dokona jego weryfikacji zgodnie z pkt 2 

i 9 niniejszego paragrafu. Losowanie będzie prowadzone do momentu wylosowania 
prawidłowego Kuponu. 

b) Jeśli Kupon okaże się prawidłowy, to osoba prowadząca losowanie odczyta przez system 
nagłaśniający imię i nazwisko oraz nazwę Kontrahenta, które widnieją na Kuponie.  

c) Zadaniem Uczestnika, którego dane zostały wyczytane jest zasygnalizowanie swojej 
obecności w ciągu 6 minut od momentu wyczytania jej danych, przy czym przez 
„zasygnalizowanie obecności” rozumie się podniesienie ręki lub okrzyk oraz na 
dodatkową prośbę osoby prowadzącej ponowne potwierdzenie obecności poprzez 
podniesienie ręki lub okrzyk. Uczestnik, który zasygnalizował swoją obecność jest 
zobowiązany zgłosić się na scenę, na której odbywa się losowanie w ciągu 5 minut od 
momentu zasygnalizowania swojej obecności.  

d) Jeżeli: 

 osoba nie zasygnalizuje swojej obecności w ciągu 6 minut od momentu wyczytania 
jej danych, z zastrzeżeniem, iż osoba ma prawo zgłosić się na scenę w ciągu 6 minut 
od momentu wyczytania jej danych bez konieczności sygnalizowania swojej 
obecności w sposób określony w ppkt c) niniejszego punktu,   

 osoba nie zgłosi się na scenę do osoby prowadzącej losowanie w ciągu 5 minut od 
momentu zasygnalizowania swojej obecności, lub 

 osoba, która zgłosiła się na scenę dobrowolnie zrezygnuje z wylosowanej nagrody 
podpisując pisemną rezygnację z nagrody, 

wtedy utraci prawo do nagrody, a losowanie zostanie ponowione.  
e) Losowanie nagrody będzie prowadzone do momentu wyłonienia Laureata.  
f) Raz wylosowany Kupon nie bierze udziału w dalszym losowaniu (również w przypadku 

rezygnacji z wylosowanej nagrody). 
9. Weryfikacja Kuponów podczas losowania odbędzie się w następujący sposób: za 

nieprawidłowe zostaną uznane Kupony niespełniające wymogów wskazanych w pkt 2 
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niniejszego paragrafu, niewypełnione danymi osobowymi, zawierające dane więcej niż jednej 
osoby, wypełnione w sposób niepełny, nieczytelne, nieoryginalne (kserowane, przepisane 
i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką), przekształcane (np. przyklejane na  pocztówki lub 
inne materiały). Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania którejkolwiek z nagród 
Uczestnikowi Loterii.   

10. Wynik losowania Nagrody Głównej zostanie ogłoszony podczas losowania przez system 
nagłaśniający dźwięk.  

11. Nazwa Kontrahenta, imię i pierwsza litera nazwiska Laureata losowania Nagrody Głównej 
znajdujące się na Kuponie, zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie od dnia 
22.10.2018 roku do dnia 22.11.2018 roku na stronie internetowej www.grzegrzolka.pl.  

12. Termin wydania Nagrody Głównej upływa dnia 12.11.2018 roku. Nagroda Główna zostanie 
wydana w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie. 

13. Niewydana nagroda zostaje własnością Organizatora.  
 
 

VI. Sposób nadzoru nad loterią 
 
 

§ 12 
 

1. Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu 
Loterii. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w Punkcie Wydawania 
Nagród w czasie jego funkcjonowania oraz w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D 
w Warszawie (w godzinach jego otwarcia) oraz na stronie www.grzegrzolka.pl - w trakcie 
trwania Loterii.  

2. Organizator powoła Komisję Nadzoru Loterii („Komisja”), której członkowie są odpowiedzialni 
za realizację wyznaczonych przez Organizatora czynności związanych z przebiegiem 
Loterii. Organizator Loterii wyda regulamin działania Komisji. Osoby będące w składzie 
Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii oraz wypełniania 
zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem i przeprowadzeniem Loterii.  

3. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. 
Osoba 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.). 

4. Członkowie Komisji oraz osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w 
szczególności hostessy, osoby wydające Kupony, Zdrapki lub nagrody, nie są zobowiązane 
do posiadania świadectw zawodowych lub zaświadczeń 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.). 

 
 

VII. Postępowanie reklamacyjne 
 
 

§ 13 
 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej 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.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie 
pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura 
Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa z 
dopiskiem na kopercie „Reklamacja”.  

3. 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. 

http://www.grzegrzolka.pl/
http://www.grzegrzolka.pl/
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4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak 
nie później niż do dnia 20.12.2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego 
zawiadamiającego Uczestnika o wyniku reklamacji).  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  
6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie 

stało się wymagalne. 
7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 

VIII. Ochrona danych osobowych 

 
§ 14 

 
1. Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. 

Szosa Bydgoska 58. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel. 800 804 805 
lub 566 404 405 (połączenia z telefonów komórkowych), adres email: odo@neuca.pl, lub 
pisemnie ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.  

2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można 
się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-
100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

        Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym 
rozstrzygnięciem Loterii, w tym prawidłowego wydania nagród. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-cy jako czas niezbędny do obsługi 
ewentualnych roszczeń. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku 
zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika na przetwarzanie 
danych w celach związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Loterii, w tym 
w celu wydania kuponów, w celu wydania nagród oraz ewentualnego złożenia reklamacji.  

5.   Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii. Uczestnikowi przysługuje 
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. Informację o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych są 
publikowane na stronie https://mojekonkursy.aptelink.pl/galafarmaceuty2018 (po zalogowaniu na 
indywidualne konto w serwisie www.aptelink.pl). 

6. Dane osobowe Uczestników Loterii będą powierzone do przetwarzania następującym 
podmiotom: NEKK Sp. z o.o., Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.  Dane laureatów Loterii zostaną 
powierzone do przetwarzania Accedit Sp. z o.o. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia  ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych poprzez kontakt z administratorem za 
pośrednictwem serwisu internetowego www.aptelink.pl.  

8.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. 
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IX. Postanowienia końcowe 
 
 

§ 15 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego 
postanowień. 

3. Liczba Kuponów i Zdrapek jest ograniczona: do 13000 szt. Organizator zastrzega sobie prawo 
do dodruku Kuponów i Zdrapek w przypadku ich wyczerpania w trakcie trwania Loterii. 

 


