REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„UŚMIECHNIĘTA LOTERIA”
§1
Nazwa loterii
1. Niniejsza loteria promocyjna, zwana dalej "loterią", urządzana jest pod nazwą: „Uśmiechnięta loteria”.
§2
Nazwa podmiotu urządzającego loterię
1. Podmiotem urządzającym loterię jest Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Podchorążych
43 (94-234 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272832066, REGON:
380723126, zwana dalej „Organizatorem”.
§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie
1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Łodzi oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847)
i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej "regulaminem".
§4
Obszar, na którym urządzana jest loteria
1. Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w sieci
sklepów „Uśmiechnięte zakupy”. Wykaz sklepów biorących udział w loterii stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu.
§5
Czas trwania loterii
1. Loteria trwa od dnia 20.07.2019 r. do dnia 28.10.2019 r. włącznie, przy czym dniem zakończenia Loterii
jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z par. 13 ust. 3.
§6
Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej
1. Sprzedaż promocyjna (tj. sprzedaż produktów uprawniających do udziału w loterii) trwa
w okresie od dnia 20.07.2019 r. do dnia 13.09.2019 r. i jest równoznaczna z okresem przyjmowania
zgłoszeń.
2. Sprzedażą promocyjną objęte są następujące produkty z oferty Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp.
z.o.o. z siedzibą na ul. Zamoyskiego 24/26 (03-801 Warszawa), w plastikowych opakowaniach o rozmiarze
500 ml, 1000 ml, 1800 ml i 2250 ml, dostępne w sklepach sieci „Uśmiechnięte zakupy”: Pepsi Cola, Pepsi
Bez Kalorii, Pepsi Wild Cherry, Pepsi Lime, Mirinda Orange, Mirinda Lemon, Mirinda Red Orange, Mirinda
Mandarine, Mirinda Strawberry-Lychee, Mirinda Apple-Kiwi, 7up, Mountain Dew oraz Mountain Dew No
Calories.
§7
Osoby, które mogą brać udział w loterii
1. W loterii mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które łącznie spełniają poniższe warunki:
1) są pełnoletnie lub ukończyły 13 rok życia i posiadają pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Pismo zawierające zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, winno być doręczone Organizatorowi
po wylosowaniu danej osoby jako Laureata nagrody;
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2) w czasie trwania sprzedaży promocyjnej zakupiły (jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
cywilnego) w sieci sklepów „Uśmiechnięte zakupy” co najmniej dwa produkty objęte sprzedażą
promocyjną, zgodnie z par. 6 ust. 2 regulaminu.
2. Uczestnik, przystępując do loterii, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia
warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.
3. W loterii nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy: Organizatora, sklepów, w których odbywa się
sprzedaż promocyjna, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z.o.o. i innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu loterii oraz członkowie najbliższej rodziny
wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu
są:̨ małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem
w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak
i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy
o dzieło, umowy zlecenia). Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń
dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób
wykluczonych z udziału w konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę
prawa do nagród w konkursie.

1.

2.

3.
4.
5.

§8
Zasady urządzania loterii i sposób urządzania loterii
W loterii może wziąć udział każdy Uczestnik, który w ramach zgłoszenia do loterii spełni łącznie
następujące warunki:
1) w okresie od dnia 20.07.2019 r. do dnia 13.09.2019 r. włącznie, zakupi w dowolnym sklepie sieci
„Uśmiechnięte zakupy” co najmniej dwa produkty określone w par. 6 ust. 2 regulaminu.
2) dokona zgłoszenia do loterii w terminie sprzedaży promocyjnej, tj. od 20.07.2019 r. do 13.09.2019 r.,
za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.usmiechnietaloteria.pl, wypełniając
formularz zgłoszeniowy poprzez podanie wymaganych danych:
⎯ imienia;
⎯ nazwiska;
⎯ numeru telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np.
900900900;
⎯ adresu e-mail;
⎯ numeru paragonu;
⎯ wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikających z obowiązków
Organizatora względem Uczestników i Laureatów niniejszej loterii;
⎯ przepisania kodu zabezpieczającego captcha;
⎯ zatwierdzenia zgłoszenia do loterii poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”.
Przystępując do loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
loterii o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
rejestracyjnym dotyczącym loterii promocyjnej pod nazwą „Uśmiechnięta loteria”, przez Organizatora, tj.
Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), dla celów związanych z
przeprowadzeniem i organizacją loterii, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO”.
Każdemu Uczestnikowi spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, przyznany zostanie
jeden los na loterię.
Jednorazowy zakup więcej niż dwóch produktów objętych sprzedażą promocyjną nie uprawnia do
otrzymania większej liczby losów.
Uczestnik może wziąć udział w loterii dowolną liczbę razy, przy czym każdorazowo winien jest spełnić
warunki określone w ust. 1 powyżej.
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6. Prawidłowe zgłoszenie udziału w loterii, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu
warunków określonych w ust. 1–5 powyżej.

1.

2.
3.
4.

§9
Nagrody i wartość puli nagród
Nagrody w loterii stanowi 600 (słownie: sześćset) biletów do parku rozrywki Energylandia w Zatorze przy
al. 3 maja 2 (32-640 Zator) o wartości jednostkowej 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
zero groszy) brutto.
Łączna wartość nagród w loterii wynosi 59 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta
złotych zero groszy) brutto.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania
jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
Nagrody otrzymane w loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym –
w szczególności zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 1509).

§10
Losowanie nagród
1. Organizator przewiedział w ramach loterii łącznie 8 (słownie: osiem) losowań nagród. Liczbę Laureatów
wyłanianych w ramach każdego losowania, termin każdego losowania oraz okres przyjmowania zgłoszeń,
którego dotyczy dane losowanie, określa poniższy harmonogram:
Termin przyjmowania
zgłoszeń
20.07.2019 – 26.07.2019
27.07.2019 – 02.08.2019
03.08.2019 – 09.08.2019
10.08.2019 – 16.08.2019
17.08.2019 – 23.08.2019
24.08.2019 – 30.08.2019
31.08.2019 – 06.09.2019
07.09.2019 – 13.09.2019

Termin losowania

Liczba laureatów

30.07.2019
06.08.2019
13.08.2019
20.08.2019
27.08.2019
03.09.2019
10.09.2019
17.09.2019

60
60
60
60
60
60
120
120

2. Wszystkie losowania w ramach loterii odbywają się w siedzibie Organizatora (Gratifica Sp. z o.o. Sp. k.),
przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź) w godzinach 10:00–16:00.
3. Wszystkie losowania nagród w loterii prowadzone są w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem urny do
losowania. Metoda przeprowadzenia losowania zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność
przyznawania nagród, a wygrana zależy wyłącznie od przypadku. Losowanie nie jest zależne od użycia
sprzętu komputerowego, sieci Internet lub zewnętrznego oprogramowania. Losowanie prowadzone jest
przez jednego z członków komisji (dalej: „Komisja Nadzoru”), o której mowa w par. 12 regulaminu.
4. Losowania nagród w loterii odbywają się w sposób następujący:
1) W każdym z losowań, opisanych w par. 10 ust. 1 regulaminu, prawidłowo nadesłanym do loterii
zgłoszeniom przydziela się unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej: „numer ID”) w bazie
Organizatora.
2) Organizator przygotowuje losy w liczbie odpowiadającej liczbie numerów ID zgłoszeń
zarejestrowanych
w bazie danych dla danego losowania.
3) Numery ID w bazie do losowania przydziela się zgodnie z datą i czasem ich zarejestrowania
w zintegrowanej bazie danych, przy czym czas rejestracji zgłoszeń w bazie mierzony jest z
dokładnością do 0,001 sekundy, a jeśli w bazie danych zarejestrowano dwa lub więcej zgłoszeń
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z dokładnie tym samym czasem, to o przydzieleniu numeru ID w bazie danych decyduje niższa suma
wszystkich dziewięciu cyfr numeru telefonu komórkowego Uczestnika, podanego w zgłoszeniu.
4) Losowanie polega na ręcznym wyciąganiu z urny odpowiedniej dla danego losowania liczby losów,
bez użycia wzroku, metodą „chybił-trafił”.
5. Każdy Uczestnik może wygrać w loterii dowolną liczbę nagród.
6. Nad przebiegiem losowania czuwa specjalnie powołana Komisja Nadzoru, o której mowa w par. 12
regulaminu.

1.

2.

3.
4.
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10.
11.

§11
Miejsce i termin wydawania nagród
Proces informowania Laureatów o wygranej odbywa się w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od
dnia danego losowania, nie później niż do dnia 19.09.2019 r. włącznie (dotyczy Laureatów wylosowanych
w ostatnim losowaniu).
Laureaci otrzymają od Organizatora bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu oraz e-mail na adres
poczty elektronicznej, wskazane w formularzu zgłoszeniowym do loterii, w którym zostaną powiadomieni
o:
1) uzyskaniu prawa do nagrody;
2) wymogu przesłania czytelnej kopii oświadczenia Laureata (załącznik nr 1 do regulaminu) w formie
elektronicznej (jpg, pdf, skan), zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 - 5 poniżej, umożliwiającego
przekazanie nagrody.
W Oświadczeniu należy wskazać dane osobowe niezbędne do dostarczenia nagrody i numer telefonu,
który Laureat nagrody wskazał w formularzu zgłoszeniowym do loterii.
Laureat ma możliwość wypełnienia Oświadczenia na stronie www.usmiechnietaloteria.pl za
pośrednictwem formularza kontaktowego.
Oświadczenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania
Laureata o wygranej. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wypełnionego oświadczenia
na serwer Organizatora. Oświadczenia przesłane po upływie 3 dni roboczych od dnia poinformowania
Laureata o wygranej zostaną uznane za nieważne.
Laureat, który nie prześle Oświadczenia w terminie określonym w ust. 5 powyżej lub prześle
Oświadczenie, które nie spełnia zasad regulaminu, traci prawo do nagrody.
Procedura weryfikacyjna wszystkich Laureatów zakończy się najpóźniej do dnia 25.09.2019 r.
Nagrody wysyłane są za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany
w oświadczeniu Laureata, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania Oświadczenia, najpóźniej do dnia
30.09.2019 r (dotyczy Laureatów wyłonionych podczas ostatniego losowania).
Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego). Laureat nie może przenieść praw do nagrody na osoby
trzecie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika danych koniecznych do
wydania nagrody.
Laureaci zostaną opublikowani w ciągu 2 dni roboczych od daty danego losowania na stronie internetowej
pod adresem www.usmiechnietaloteria.pl.

§12
Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii
1. Nad prawidłowością przebiegu loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru,
działająca zgodnie z wydanym przez Organizatora regulaminem działania wewnętrznej Komisji Nadzoru.
W składzie Komisji znajduje się osoba nadzorująca loterię, przeszkolona w przedmiocie przepisów ustawy
o grach hazardowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
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§13
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia loterii, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie,
listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej
zgodnie z par. 6 ust. 1 oraz w terminie 7 dni od wydania ostatniej nagrody, tj. do dnia 14.10.2019 r.
włącznie. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego (data
stempla pocztowego) lub data wpływu wiadomości na serwer Organizatora.
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793 z 2010 r.) pisemna reklamacja powinna
zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie
Uczestnika, jak również wskazanie loterii promocyjnej „Uśmiechnięta loteria” oraz treść żądania.
Reklamacje powinny być zgłaszane na adres reklamacje@gratifica.pl lub na adres biura Organizatora, tj.
Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, z dopiskiem "Reklamacja – Uśmiechnięta
loteria".
Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od jej otrzymania i pisemnie informuje zgłaszającego
o zajętym stanowisku, wysyłając list polecony przed upływem ww. terminu. Ostateczny termin
rozpatrywania reklamacji to dzień 28.10.2019 r.
Organizator rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa.
Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa
do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.
Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
§14
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii jest Organizator, tj. Gratifica Sp.
z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź). Dane są przetwarzane w celu
przeprowadzenia loterii. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w loterii.
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane 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.
Przystępując do loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych
Osobowych swoich danych na potrzeby udziału w loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności
ustalenie prawa uczestnika do nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzaniem
niniejszej loterii.
Podstawą przetwarzania podanych danych przez Organizatora jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak
brak zgody wyklucza zgłoszenie z udziału w loterii.
Każdemu Uczestnikowi loterii przysługuje:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych;
2) prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych;
3) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4) prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co
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pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
6) 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.
Organizator loterii informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora
innym podmiotom w celu realizacji obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego
regulaminu oraz przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, podmiotom obsługującym
organizatora prawnie i księgowo, dostawcom usług IT.
Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych
i następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
Administratorem Danych Osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej
wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 847) jest Organizator.
Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem
procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009
r. (Dz. U. 2019 r., poz. 847).
Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku
wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz.
847) jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 7-9 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów
prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji loterii (tj.
obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania
dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane Laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc
od końca roku, w którym zakończyła się loteria.
§15
Postanowienia końcowe
Regulamin loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w terminie od dnia
20.07.2019 r. do dnia 28.10.2019 r. w biurze Organizatora loterii w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00
oraz na stronie internetowej pod adresem www.usmiechnietaloteria.pl.
Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz potwierdza, poprzez przystąpienie
do loterii, że spełnia wszystkie określone w nim warunki.
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847)
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzednim ich zatwierdzeniu przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847) Organizator
posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej
w regulaminie loterii.
Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 847) wysokość
wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany
przestrzegać podmiot urządzający tę grę.
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Załącznik nr 1
do regulaminu loterii promocyjnej „Uśmiechnięta loteria”
OŚWIADCZENIE LAUREATA
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „UŚMIECHNIĘTA LOTERIA”
ORGANIZATOR: Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), posiadająca NIP:
7272832066, REGON: 380723126, KRS: 0000739770.
RODZAJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847)
DANE LAUREATA NAGRODY
Imię i nazwisko Laureata:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
„Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią/lub ukończyłem 13 lat i posiadam pisemną zgodę rodzica bądź
opiekuna prawnego na udział w loterii. Ponadto oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem:
Organizatora, sklepów, w których odbywała się sprzedaż promocyjna, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp.
z.o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu loterii oraz
członkiem najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny
w rozumieniu niniejszego regulaminu są:̨ małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia)”.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii pod nazwą
„Uśmiechnięta loteria”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje 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. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda, jednak
brak jej wyrażenia uniemożliwia wydanie nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych
osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo żądania ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego”.
„Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych na liście Laureatów loterii, na stronie internetowej
XXXX w postaci: mojego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz zaszyfrowanego numeru telefonu”.
„Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią regulaminu loterii promocyjnej urządzanej pod
nazwą „Uśmiechnięta loteria” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone”.
Niniejszym kwituje odbiór nagrody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!
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Załącznik nr 2
do regulaminu loterii promocyjnej pn. „Uśmiechnięta loteria”
WYKAZ SKLEPÓW OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sklepy sieci WIZAN w Andrychowie i okolicach (lista pod adresem:
http://www.wizan.com.pl/sklepy/artykuly-spozywcze);
Sklepy sieci PSS „Górnik” Brzeszcze (lista pod adresem: http://pssbrzeszcze.pl/nasze-placowki);
Sklepy sieci PSS Bytom (lista pod adresem: https://bytom.spolem.org.pl/?page=places&idm=618);
Sklep sieci PSS Dąbrowa Górnicza na ul. Kościuszki 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
Sklepy sieci PSS Gliwice (lista pod adresem: https://gliwice.spolem.org.pl/?page=places&idm=911);
Sklepy sieci PSS Katowice (lista pod adresem: http://www.spolem.katowice.pl/sklepy);
Sklepy sieci Podwawelska Spółdzielnia Spożywców w Krakowie (lista pod adresem:
http://www.podwawelska.pl/);
Sklepy sieci PSS Nowa Huta (lista pod adresem: http://spolem-nh.pl/viewpage.php?page_id=10);
Sklepy sieci PSS Miechów (lista pod adresem:
https://miechow.spolem.org.pl/?page=places&idm=750);
Sklepy sieci PSS Mikołów (lista pod adresem: https://mikolow.spolem.org.pl/?page=places&idm=7);
Sklepy sieci PSS Olkusz (lista pod adresem: https://olkusz.spolem.org.pl/?page=places&idm=7);
Sklepy sieci PSS Oława (lista pod adresem: http://www.spolem.olawa.pl/nasze-sklepy/);
Sklepy sieci GS Osiek;
Sklepy sieci PSS Oświęcim (lista pod adresem:
https://oswiecim.spolem.org.pl/?page=places&idm=713);
Sklepy sieci PSS Racibórz (lista pod adresem: http://www.spolemraciborz.pl/placowki.html?i2);
Sklepy sieci SSS Siemianowice Śląskie (lista pod adresem:
https://siemianowice.spolem.org.pl/?page=places&idm=19);
Dom handlowy „Feniks” we Wrocławiu na ul. ul. Szewskiej 75/77, 50-121 Wrocław;
Sklepy sieci PSS Zawiercie (lista pod adresem: https://zawiercie.spolem.org.pl/?page=places&idm=7);
Sklepy sieci PSS "SPOŁEM" Busko-Zdrój (lista pod adresem: http://www.pssbusko.pl/index.php/wykazsklepow).
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