
 
 

©Gratifica.pl 

Regulamin loterii promocyjnej pn. „EKSTRA WYPŁATA PRZEZ 2 LATA!”  Strona 1 z 10 
 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„EKSTRA WYPŁATA PRZEZ 2 LATA!” 

 

§1 

Nazwa Loterii 

Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części regulaminu „Loterią”, urządzana jest pod nazwą: 

„EKSTRA WYPŁATA PRZEZ 2 LATA!”. 

 

§2 

Nazwa podmiotu urządzającego Loterię 

Podmiotem urządzającym Loterię jest Gratifica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą 

w Łodzi, przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272832066, REGON: 380723126, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

 

§3 

Nazwa organu wydającego zezwolenie 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2094, z późn. zm.) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. 

 

§4 

Obszar, na którym urządzana jest Loteria 

Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§5 

Czas trwania Loterii 

Loteria trwa od dnia 01.05.2021 r. (dzień rozpoczęcia sprzedaży promocyjnej i rozpoczęcia przyjmowania 

zgłoszeń) do dnia 30.08.2021 r. włącznie (ostateczny dzień rozpatrzenia reklamacji). 

 

§6 

Termin rozpoczęcia i zakończenia Sprzedaży promocyjnej  

1. Sprzedaż promocyjna towarów, o których mowa w ust. 2 poniżej (zwana w dalszej części Regulaminu 

„Sprzedażą promocyjną”), uprawniających do nieodpłatnego wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się dnia 

01.05.2021 r. a kończy dnia 30.06.2021 r. 

2. Sprzedażą promocyjną objęte są kawy marki Tchibo Family dostępne w sprzedaży detalicznej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty zlokalizowane 

w Rzeczypospolitej Polskiej). Sprzedaż promocyjna obejmuje wszystkie opakowania i gramatury kawy 

marki Tchibo Family, w tym:  

a. Tchibo Family kawa mielona 100 g, 

b. Tchibo Family kawa mielona 110g, 
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c. Tchibo Family kawa mielona 250 g, 

d. Tchibo Family kawa mielona 275 g, 

e. Tchibo Family kawa mielona 450 g, 

f. Tchibo Family kawa mielona 500 g, 

g. Tchibo Family kawa mielona 800 g, 

h. Tchibo Family kawa mielona 900 g, 

i. Tchibo Family kawa mielona 1000 g, 

j. zestaw Tchibo Family kawa mielona 2 x 250 g, 

k. zestaw Tchibo Family kawa mielona 3 x 250 g, 

l. zestaw Tchibo Family kawa mielona 2 x 275 g, 

m. zestaw Tchibo Family kawa mielona 2 x 250 g z kubkiem, 

n. zestaw Tchibo Family kawa mielona 500 g z kubkiem, 

o. Tchibo Family kawa rozpuszczalna 50 g, 

p. Tchibo Family kawa rozpuszczalna 100 g, 

q. Tchibo Family kawa rozpuszczalna 180 g, 

r. Tchibo Family kawa rozpuszczalna 200 g, 

s. Tchibo Family kawa ziarnista 500 g, 

t. Tchibo Family kawa ziarnista 1000 g. 

 

§7 

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii 

1. W Loterii mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu w ramach Sprzedaży 

promocyjnej jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

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 wspólnicy i pracownicy Organizatora, MDI Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie oraz Tchibo Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

a także członkowie najbliższej rodziny takich osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu 

Regulaminu są:̨ małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Przez 

pracownika rozumie się zarówno osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, jak i osobę 

współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, 

umowy zlecenia). Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących 

powyższych ograniczeń uczestnictwa, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób 

nieuprawnionych do udziału w Loterii powoduje ich wykluczenie z Loterii oraz bezwzględną utratę prawa 

do otrzymania Nagrody. 

 

§8 

Zasady urządzania Loterii i sposób urządzania Loterii 

1. W Loterii może wziąć udział każdy Uczestnik, który w ramach zgłoszenia do Loterii spełni łącznie 

następujące warunki: 
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1) w okresie od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. włącznie, zakupi w dowolnym punkcie 

sprzedaży, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, jednorazowo co najmniej dwa produkty 

określone w § 6 ust. 2 Regulaminu i zachowa dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub 

faktury wystawionej dla tego Uczestnika jako konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; 

Dla celów Loterii przez zakup „jednorazowy” rozumie się zakup udokumentowany na jednym 

dowodzie zakupu, zaś za datę zakupu uznaje się datę sprzedaży wskazaną na dowodzie zakupu;   

2) dokona zgłoszenia do Loterii w terminie Sprzedaży promocyjnej, tj. w okresie od 01.05.2021 r.  

do 30.06.2021 r. włącznie, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem 

www.wyplatafamily.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy poprzez podanie następujących danych: 

⎯ imienia i nazwiska; 

⎯ numeru telefonu komórkowego (z polskich zasobów numeracji) w formacie dziewięciu 

następujących po sobie cyfr, np. 900900900; 

⎯ adresu e-mail; 

⎯ dołączenia do formularza czytelnego zdjęcia lub skanu dowodu zakupu potwierdzającego zakup 

promocyjny (w formacie JPG lub PNG o rozmiarze nieprzekraczającym 5MB); 

⎯ 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”. 

2. 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 „EKSTRA WYPŁATA PRZEZ 2 LATA!” przez 

Organizatora, tj. Gratifica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi 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 o ochronie danych osobowych – „RODO”). Wiem, że mam prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie a cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”.  

3. Każdemu Uczestnikowi spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, przyznany zostanie 

jeden los na Loterię. 

4. Jednorazowy zakup więcej niż dwóch produktów objętych Sprzedażą promocyjną nie uprawnia do 

otrzymania większej liczby losów. 

5. Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, przy czym każdorazowo winien jest spełnić 

warunki określone w ust. 1 powyżej. 

6. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu 

warunków określonych w ust. 1–5 powyżej. 

 

§9 

Losowanie nagród 

1. Organizator przewidział w ramach Loterii łącznie 62 (słownie: sześćdziesiąt dwa) losowania nagród. 

1) Organizator przewidział w ramach Loterii 61 (słownie: sześćdziesiąt jeden) losowań dziennych, które 

będą odbywały się codziennie od 02.05.2021 r. do 01.07.2021 r. W każdym losowaniu wezmą udział 

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się do Loterii w dniu poprzedzającym losowanie. Dla przykładu – 
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wszyscy Uczestnicy, którzy poprawnie zarejestrują się do Loterii 01.05.2021 r. wezmą udział  

w losowaniu dziennym, które odbędzie się 02.05.2021 r. W każdym losowaniu codziennym do 

wygrania będzie 26 nagród codziennych, zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. 

2) Organizator przewidział również jedno losowanie główne, które odbędzie się w dniu 08.07.2021 r. 

Wezmą w nim udział wszystkie poprawnie zarejestrowane zgłoszenia w okresie przyjmowania 

zgłoszeń. Do wygrania w tym losowaniu są 3 (słownie: trzy) nagrody główne, o których mowa w § 10 

ust. 2 pkt 1. 

2. Wszystkie losowania w ramach Loterii odbywają się w siedzibie Organizatora (Gratifica Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) w Łodzi 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, o której mowa w § 12 Regulaminu (dalej: „Komisja Nadzoru”). 

4. Losowania nagród w Loterii odbywają się w sposób następujący: 

1) W każdym z losowań, opisanych w § 9 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  

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) W losowaniach codziennych w pierwszej kolejności losuje się 26 laureatów, a w drugiej kolejności 

losowanych jest 26 laureatów rezerwowych na wypadek, gdyby kontakt z laureatami był 

nieskuteczny bądź nie spełniliby oni warunków wskazanych w Regulaminie. 

6) W losowaniu nagród głównych w pierwszej kolejności losuje się 3 laureatów, a w drugiej kolejności 

losowanych jest 3 laureatów rezerwowych na wypadek, gdyby kontakt z laureatami wylosowanymi 

do nagród głównych był nieskuteczny bądź nie spełniliby oni warunków wskazanych w Regulaminie. 

5. Każdy Uczestnik może wygrać w ramach Loterii wyłącznie jedną nagrodę danego rodzaju. Wygrana 

nagrody codziennej nie wyklucza laureata z wygranej w losowaniu nagród głównych, przy czym ten sam 

Uczestnik w losowaniu nagród głównych może wygrać wyłącznie jedną nagrodę główną. 

6. Nad przebiegiem losowania czuwa specjalnie powołana Komisja Nadzoru, o której mowa w § 12 

Regulaminu. 
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§10 

Nagrody i wartość puli nagród 

1. Organizator przewidział w Loterii łącznie 1589 (słownie: tysiąc pięćset osiemdziesiąt dziewięć) nagród 

(zwanych dalej: „Nagrodami”). 

2. Lista Nagród w Loterii: 

1) Nagrody główne: 3 (słownie: trzy) nagrody pieniężne o wartości jednostkowej 48 000,00 zł (słownie: 

czterdzieści osiem tysięcy złotych zero groszy) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną  

w wysokości 5 333,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote zero groszy). Łączna 

wartość Nagrody głównej wynosi 53 333,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

trzydzieści trzy złote zero groszy). Łączna wartość Nagród głównych wynosi 159 999,00 zł brutto 

(słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy). 

2) Nagrody codzienne: 1586 (słownie: tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć) nagród w postaci specjalnego 

kodu uprawniającego do wypłaty z bankomatu Euronet środków pieniężnych o wartości 

jednostkowej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy). Łączna wartość nagród 

codziennych wynosi 158 600,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 

zero groszy). 

3. Łączna wartość puli Nagród w Loterii wynosi 318 599,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy 

złotych pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy). 

4. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. 

5. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, nie jest wydawana do rąk 

Uczestnika, lecz jest potrącana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego 10% 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział 

w Loterii, wyraża zgodę. Płatnikiem podatku od ww. Nagrody jest Organizator. 

 

§11 

Miejsce i termin wydawania Nagród 

1. Proces informowania Laureatów o wygranej odbywa się w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od 

dnia danego losowania, nie później niż do dnia 12.07.2021 r. włącznie (dotyczy Laureatów wylosowanych 

w ostatnim losowaniu). 

2. Laureaci Nagrody głównej i Nagrody codziennej otrzymają od Organizatora bezpłatną wiadomość SMS 

na numer telefonu oraz wiadomość 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 postaci 

elektronicznej (jpg, pdf, skan), zgodnie z procedurą określoną w ust. 3-5 poniżej, umożliwiającego 

przekazanie Nagrody (dalej: „Oświadczenie”). 

3. W Oświadczeniu należy wskazać wymagane dane osobowe, niezbędne do otrzymania Nagrody, numer 

telefonu, który Laureat nagrody wskazał w formularzu zgłoszeniowym do Loterii, oraz – w przypadku 

Laureata Nagrody głównej – dane niezbędne do wypłaty Nagrody głównej, w tym w szczególności numer 

rachunku bankowego i numer PESEL (lub w razie braku nr PESEL – datę urodzenia i obywatelstwo 

Laureata Nagrody głównej). 
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4. Laureat ma możliwość wypełnienia Oświadczenia na stronie www.wyplatafamily.pl, za pośrednictwem 

formularza kontaktowego. 

5. Oświadczenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) 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 (słownie: 

trzech) dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej zostaną uznane za nieważne.  

6. Laureat Nagrody głównej lub Nagrody codziennej, który nie prześle Oświadczenia w terminie określonym 

w ust. 5 powyżej lub prześle Oświadczenie, które nie spełnia zasad Regulaminu, traci prawo do tej 

Nagrody. 

7. W razie utraty przez laureata prawa do Nagrody, Nagroda ta przypada laureatowi rezerwowemu. 

Laureaci rezerwowi są weryfikowani przy zachowaniu takiej samej procedury, jak w przypadku Laureatów 

wylosowanych do Nagród w pierwszej kolejności.  

8. Procedura weryfikacyjna wszystkich Laureatów zakończy się najpóźniej do dnia 22.07.2021 r. 

9. Nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 02.08.2021 r. 

10. Nagroda główna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, jest wydawana Laureatowi w miesięcznych ratach 

przez okres dwóch lat w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie, chyba że 

Laureat zażąda wypłaty mu tej Nagrody jednorazowo. 

11. Nagrodę codzienną Laureat realizuje w bankomatach sieci własnej Euronet znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wprowadzeniu odpowiedniego kodu do wypłaty. Kod 

każdorazowo dostarczany jest Laureatowi przez Organizatora Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS. 

Wydanie Nagrody codziennej następuje z chwilą dostarczenia Laureatowi kodu przez Organizatora 

w sposób opisany w zdaniu poprzednim.  

12. Laureat będzie miał możliwość wypłaty Nagrody codziennej w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości 

SMS z kodem do wypłaty. Po upływie tego terminu Laureat traci możliwość wypłaty Nagrody. 

13. Wyszukiwarka bankomatów, w których można zrealizować Nagrodę codzienną, jest udostępniona na 

stronie Euronet – www.euronetpolska.pl. Informacje o sposobie realizacji Nagrody codziennej dostępne 

są na stronie internetowej www.wyplatafamily.pl.  

14. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania 

jej ekwiwalentu (rzeczowego). Laureat nie może przenieść prawa do którejkolwiek z Nagród w ramach 

Loterii na osoby trzecie. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika danych koniecznych do 

wydania nagrody. 

16. Informacje o Laureatach i Laureatach rezerwowych losowań codziennych publikowane są na stronie 

internetowej pod adresem www.wyplatafamily.pl tego samego dnia, którego przeprowadzane było 

losowanie. Informacje o Laureatach Nagród głównych zostaną opublikowane w ciągu 1 (słownie: 

jednego) dnia roboczego od daty losowania na stronie internetowej pod adresem www.wyplatafamily.pl. 

Informacje te będą obejmowały: imię, pierwszą literę nazwiska, zakodowany nr telefonu Laureata. 

Przykład: Jan | K. | 600****00. 

 

§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. 
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2. Wszystkie osoby, które wchodzą w skład Komisji Nadzoru, posiadają zaświadczenia o odbytym szkoleniu 

w zakresie treści przepisów ustawy o grach hazardowych i Regulaminu Loterii. 

3. Skład osobowy Komisji Nadzoru określa Organizator. 

4. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji, wydany 

przez Organizatora. 

 

§13 

Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Loterią.  

2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Loterii oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej 

Nagrody, tj. do dnia 16.08.2021 r. włącznie (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje 

data wpływu reklamacji do Organizatora).  

3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, doręczać osobiście na adres 

biura Organizatora (Gratifica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Podchorążych 43,  

94-234 Łódź – biuro czynne w dni robocze w godzinach od 08:00 – 16:00) lub na adres e-mail: 

reklamacje@gratifica.pl z dopiskiem: „EKSTRA WYPŁATA PRZEZ 2 LATA!”. 

4. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) reklamacja powinna 

zawierać:  

1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej; 

2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; 

3) rodzaj gry oraz treść żądania; 

4) w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty e-mail – adres e-mail do komunikacji. 

5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej nie są uwzględniane. 

6. W imieniu Organizatora reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. Rozpatrywanie reklamacji przez 

Komisję Nadzoru i udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje w terminie 14 dni (wraz  

z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 30.08.2021 r. włącznie.  

7. O rozstrzygnięciu Komisji Nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres 

podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem wiadomości e-mail –  

na adres e-mail podany do komunikacji. 

8. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza  

ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym. W szczególności, w przypadku 

nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń 

przed sądem powszechnym.   

9. Komisja Nadzoru rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących 

przepisów prawa.  

10. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym 

roszczenie stało się wymagalne.  

11. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację. 
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§14 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest Organizator, tj. Gratifica Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770, NIP: 

7272832066, REGON: 380723126 (dalej: „Administrator”).   

2. Przystępując do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych 

osobowych 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 Loterii.  

3. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia 

uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. 

4. Każdej osobie, której dane dotyczą, 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 pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych 

(w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, 

uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. 

5. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym 

podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa, 

tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo, 

dostawcom usług IT. 

6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. 

Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych  

i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20). Przetwarzanie trwa do czasu 

przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z udziałem w Loterii (tj. do upływu 6 miesięcy od dnia 

wymagalności takich roszczeń). 

7. Administratorem danych osobowych w zakresie wykonania usługi przekazu pieniężnego i udostępnienia 

kwoty przekazu w bankomatach sieci Euronet oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest Ria Payment Institution, E.P., S.A.U, 

Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania, wpisaną do Rejestru Handlowego w 

Madrycie w tomie 7, 171, księga 121, sekcja 8, numer karty rejestrowej M-116.398, wpis 1 (dalej: „RIA”). 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych przez RIA jest dostępne na stronie internetowej Loterii – 

www.wyplatafamily.pl.  

8. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia  
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o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.) jest Organizator. 

9. Organizator wystawia na żądanie Laureata imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej  

z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.). 

10. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2094, z późn. zm.) jest Organizator. 

11. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 8-10 następuje na podstawie ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.) 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 

1. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie przyjmowania 

zgłoszeń do Loterii w siedzibie Organizatora, w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej 

pod adresem www.wyplatafamily.pl. 

2. Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy  

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.). 

4. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzednim ich zatwierdzeniu przez 

właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. 

zm.) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości puli Nagród 

określonej w Regulaminie Loterii. 

6. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej  

z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).  

7. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. 

zm.), 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 „EKSTRA WYPŁATA PRZEZ 2 LATA!” 
 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 
 

NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „EKSTRA WYPŁATA PRZEZ 2 LATA!” 
ORGANIZATOR: Gratifica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Podchorążych 43 
(94-234 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
7272832066, REGON: 380723126. 
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2094, z późn. zm.). 
 

DANE LAUREATA NAGRODY 

NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:  

Imię i nazwisko Laureata:  

Numer telefonu:  

Adres:  

 
DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

Numer PESEL:   

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:  

Numer rachunku bankowego:  

W przypadku braku numeru PESEL 

Adres zamieszkania:  

Data urodzenia:  

Obywatelstwo:  

 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!   

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata 
 

Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis 
Organizatora 


