REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„URODZINOWA LOTERIA INKASO”
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§1
Definicje
Loteria – loteria promocyjna, gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu
udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane
pieniężne lub rzeczowe. Niniejsza loteria urządzana jest pod nazwą: „URODZINOWA LOTERIA INKASO”.
Organizator – Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000739770, NIP: 7272832066, REGON: 380723126.
Wierzyciel - Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (02-672 Warszawa) 57, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, KRS: 0000270672, NIP: 9222544099, REGON: 951078572.
Klient - osoba fizyczna posiadająca zobowiązania finansowe z tytułu wierzytelności nabytych przez Wierzyciela, tj.:
które to wierzytelności są obsługiwane w oparciu o stosowne umowy o świadczenie usług windykacyjnych.
Uczestnik – Klient, który spełni warunki uczestnictwa w loterii, wskazane w regulaminie loterii (dalej: regulamin),
w szczególności warunki określone w par. 3 poniżej. W loterii mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
W loterii nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy: Organizatora, Wierzyciela 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 loterii na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną
utratę prawa do nagród w loterii.
Strona internetowa loterii – strona internetowa pod adresem www.loteriainkaso.pl, służąca do rejestracji zgłoszeń
w loterii.
Znak sprawy – indywidualny numer sprawy przydzielony przez Wierzyciela, pełny numer sprawy posiada KI (litery)
oraz 0000000 (7 cyfr).
Laureat – Uczestnik wylosowany do nagrody w pierwszej kolejności.
Laureat rezerwowy – Uczestnik wylosowany do nagrody w drugiej kolejności.
§2
Postanowienia ogólne
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.
Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Loteria trwa od dnia 01.07.2019 r. do dnia 17.12.2019 r. włącznie, przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień
przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z par. 8 ust 3.
Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii trwa od dnia 01.07.2019 r. do dnia 03.11.2019 r. i składa się z 18 (słownie:
osiemnastu) etapów, zgodnie z tabelą określoną w par. 5 ust. 1.
Regulamin loterii jest powszechnie dostępny i znajduje się w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej loterii
oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.gratifica.pl/loteriainkaso.

§3
Zasady urządzania loterii i sposób urządzania loterii
1. W loterii może wziąć udział każdy Uczestnik, który w okresie przyjmowania zgłoszeń do loterii spełni łącznie
następujące warunki:
1) zarejestruje się do loterii w wybrany przez siebie sposób. Rejestracji można dokonać:
a. za pośrednictwem strony internetowej loterii, wypełniając formularz rejestracyjny (dalej: formularz) poprzez
podanie wymaganych danych:
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⎯ znaku sprawy;
⎯ numeru telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np. 900900900;
a następnie przepisanie kodu zabezpieczającego captcha, wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
podanych danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia, akceptacji przez Uczestnika zapisów regulaminu
poprzez akceptację stosownych oświadczeń (zgodnie z załącznikiem nr 1) oraz zatwierdzenie zgłoszenia do
loterii poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”.
b. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres inkaso@gratifica.pl, dołączając do niniejszej
wiadomości wypełniony i podpisany formularz, będący załącznikiem nr 1 do regulaminu loterii. Formularz
niepoprawnie wypełniony, niekompletny lub nieopatrzony podpisem Uczestnika Organizator uzna
za nieważny.
Rejestracja Uczestników jest jednorazowa, tj. Uczestnik, który zarejestruje się w danym etapie, automatycznie
otrzymuje losy podczas spłaty następnych wierzytelności w czasie trwania kolejnych etapów, zgodnie z zasadą
określoną w ust. 2 poniżej.
2) dokona spłaty wierzytelności na kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki określone w ust. 1 powyżej, zostanie przyznana odpowiednia liczba
losów (dalej: „los” lub w liczbie mnogiej „losy”). Losy przyznawane są według następującej zasady:
1 (jeden) los – za każdą spłatę wierzytelności na kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł brutto;
Jednorazowy spłata wierzytelności na kwotę będącą wielokrotnością 100,00 zł, uprawnia Uczestnika do otrzymania
większej liczby losów, zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 powyżej.
Zastrzega się, iż losy naliczane są Uczestnikowi wyłącznie w ramach pojedynczej transakcji. Kwoty z dwóch lub
większej liczby spłat nie sumują się.
Za datę zapłaty wierzytelności przyjmuje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym Wierzyciela.
Prawidłowe zgłoszenie udziału w loterii, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków
określonych w ust. 1–5 powyżej.
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.
§4
Nagrody i wartość puli nagród
Organizator przewidział w loterii łącznie 19 (słownie: dziewiętnaście) nagród.
Lista nagród w loterii:
1) Nagroda główna – 1 (słownie: jedna) nagroda pieniężna w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć
złotych 00/100) brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 5 poniżej. Łączna
wartość Nagrody głównej wynosi: 5 556 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
brutto.
2) Nagroda I stopnia – 18 (słownie: osiemnaście) nagród pieniężnych w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc
złotych 00/100) brutto każda.
Łączna wartość nagród w loterii wynosi 23 556,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć
złotych 00/100) brutto.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu rzeczowego.
Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, nie zostaje wydana Laureatowi, lecz jest
potrącana na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzana na konto właściwego Urzędu
Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
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).

§5
Losowanie nagród
1. Organizator przewidział w ramach loterii łącznie osiemnaście losowań Nagród I stopnia i jedno losowanie Nagrody
głównej. Liczbę Laureatów wyłanianych w ramach każdego losowania, termin każdego losowania oraz etap
przyjmowania zgłoszeń, którego dotyczy dane losowanie, określa poniższy harmonogram:
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Etap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Losowanie
Główne

Termin przyjmowania
zgłoszeń

Termin losowania

01.07.2019 – 07.07.2019

09.07.2019

08.07.2019 – 14.07.2019

16.07.2019

15.07.2019 – 21.07.2019

23.07.2019

22.07.2019 – 28.07.2019

30.07.2019

29.07.2019 – 04.08.2019

06.08.2019

05.08.2019 – 11.08.2019

13.08.2019

12.08.2019 – 18.08.2019

20.08.2019

19.08.2019 – 25.08.2019

27.08.2019

26.08.2019 – 01.09.2019

03.09.2019

02.09.2019 – 08.09.2019

10.09.2019

09.09.2019 – 15.09.2019

17.09.2019

16.09.2019 – 22.09.2019

24.09.2019

23.09.2019 – 29.09.2019

01.10.2019

30.09.2019 – 06.10.2019

08.10.2019

07.10.2019 – 13.10.2019

15.10.2019

14.10.2019 – 20.10.2019

22.10.2019

21.10.2019 – 27.10.2019

29.10.2019

28.10.2019 – 03.11.2019

05.11.2019

01.07.2019– 03.11.2019

05.11.2019

Liczba laureatów
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy
1 Laureat
1 Laureat rezerwowy

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 w obecności komisji (dalej Komisja
Nadzoru), o której mowa w par. 7 regulaminu, przez jednego z członków Komisji Nadzoru.
4. Losowania nagród w loterii odbywają się w sposób następujący:
1) Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w danym etapie każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi przyznaje
się liczbę losów odpowiadającą wysokości spłaconej wierzytelności, zgodnie z zasadą opisaną w par. 3 ust. 2.
Następnie wszystkim losom przydzielany jest unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej: „numer ID”)
w bazie Organizatora.
2) Organizator przygotowuje papierowe losy w liczbie odpowiadającej liczbie numerów ID dla danego losowania.
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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. Każdy Uczestnik może wygrać w loterii dowolną liczbę nagród.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
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§6
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 07.11.2019 r. włącznie (w przypadku Laureata Nagrody głównej).
Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego Laureata podany w formularzu rejestracyjnym minimum 3
(słownie: trzy) razy w ciągu 2 (słownie: dwóch) różnych, następujących po sobie dni roboczych.
Przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
2) włączenie się poczty głosowej;
3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny).
Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w loterii oraz o sposobie wydania nagrody,
przy czym każdorazowo przedstawia Laureatowi obowiązek przesłania w formie elektronicznej oświadczenia
Laureata (dalej: oświadczenie), zgodnie z procedurą określoną w ust. 5-7 poniżej.
Laureat nagrody winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu. W oświadczeniu należy wskazać dane osobowe niezbędne do dostarczenia nagrody
i numer telefonu, z którego Laureat dokonał zgłoszenia do loterii.
Laureat ma możliwość wypełnienia oświadczenia na stronie internetowej loterii za pośrednictwem formularza
kontaktowego lub przesłania wypełnionego ręcznie oświadczenia na adres e-mail: inkaso@gratifica.pl.
Oświadczenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata
o wygranej. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora.
Oświadczenia przesłane w terminie późniejszym niż termin wskazany w zdaniu poprzednim zostaną uznane za
nieważne.
W przypadku, gdy Laureat nie prześle oświadczenia lub przesłane oświadczenie nie spełnia zasad regulaminu,
zwłaszcza warunków opisanych w ust. 5-7 powyżej, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego
z Laureatami rezerwowymi, na zasadach określonych w ust. 2-4 powyżej. Laureaci rezerwowi weryfikowani są
zgodnie z zasadami obowiązującymi Laureatów.
Proces powiadamiania telefonicznego Laureata rezerwowego do Nagrody głównej zakończy się najpóźniej dnia
14.11.2019 r.
Procedura weryfikacyjna wszystkich Laureatów zakończy się najpóźniej dnia 19.11.2019 r.
Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania oświadczenia (data
nadania) przez laureata, najpóźniej do dnia 22.11.2019 roku (w przypadku Laureata Nagrody głównej) przelewem
bankowym na rachunek podany przez Uczestnika w oświadczeniu.
Laureat nie może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika danych koniecznych do wydania
nagrody.
Lista Laureatów zostanie opublikowana w ciągu 3 dni roboczych od dnia danego losowania, najpóźniej do dnia
19.11.2019 r. (w przypadku Laureata Nagrody głównej) na stronie internetowej loterii.

§7
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 Nadzoru znajduje się osoba nadzorująca loterię, przeszkolona w przedmiocie przepisów ustawy
o grach hazardowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Strona 4 z 10
Regulamin loterii promocyjnej pn. „URODZINOWA LOTERIA INKASO”
©Gratifica Sp. z o.o. Sp. k.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§8
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 przyjmowania zgłoszeń zgodnie z par. 6
ust. 1 oraz w terminie 14 dni od wydania ostatniej nagrody, tj. do dnia 06.12.2019 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 „URODZINOWA LOTERIA INKASO” 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 – URODZINOWA LOTERIA INKASO".
Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania i pisemnie informuje zgłaszającego
o zajętym stanowisku, wysyłając list polecony przed upływem ww. terminu. Ostateczny termin rozpatrywania
reklamacji to dzień 17.12.2019 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.
§9
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 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 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;
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 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.
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
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(Dz. U. Nr 118 poz. 793). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy od dnia wymagalności.
8. 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, poz. 847)
jest Organizator.
9. 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, poz.
847).
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 (Dz. U. 2019, poz. 847) jest
Organizator.
11. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 8-10 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, 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.

1.
2.
3.
4.

§10
Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, 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, poz. 847) Organizator posiada
gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, 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 „URODZINOWA LOTERIA INKASO”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Z OŚWIADCZENIAMI
Imię
Nazwisko
Numer telefonu komórkowego
Numer Sprawy
[ ] Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO” i akceptuję jego
postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO”,
tj. Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź), przy ul. Podchorążych 43, w celu przeprowadzenia loterii
pod nazwą „URODZINOWA LOTERIA INKASO”. Przetwarzanie danych 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.”
[ ] Oświadczam, że otrzymałem/am informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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”.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora można skontaktować się odpowiednio, pisząc na adres
e-mail: iod@gratifica.pl lub na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Organizator przetwarza dane osobowe:
a) gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO), tj. w celu:
• realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa w związku
z umożliwieniem Pani/Panu uczestnictwa w loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO“ oraz organizacją
i przeprowadzeniem loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO“ w szczególności na podstawie
przepisów księgowych i podatkowych,
• przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793),
b) gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub stron trzecich (art. 6
ust. 1 lit f) RODO), tj. w celu:
• umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO“ na warunkach
określonych w regulaminie loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO” oraz w regulaminie loterii
„URODZINOWA LOTERIA INKASO“
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
a) podmioty z grupy kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.;
b) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa (np. urzędy skarbowe);
Strona 7 z 10
Regulamin loterii promocyjnej pn. „URODZINOWA LOTERIA INKASO”
©Gratifica Sp. z o.o. Sp. k.

c) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Organizatora na podstawie zawartej
z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
w szczególności: podmioty świadczące usługi z zakresu IT, inne usługi wspierające prowadzenie działalności
przez Organizatora.
5. Organizator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów
przetwarzania, tj.:
a) w zakresie umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO“ do czasu ich
zakończenia, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych
z uczestnictwem przez Panią/Pana w loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO“ – do upływu okresu
przedawnienia tych roszczeń określonego odpowiednimi przepisami prawa;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku Pani/Pana
uczestnictwem w loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO“ - przez okresy wskazane w odpowiednich
przepisach prawa, w szczególności:
• dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin płatności podatku,
• dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje,
transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
c) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Organizatora lub strony trzecie – do czasu ich zrealizowania lub do czasu wniesienia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy
dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Organizatora.
7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
Jest to prawo do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz
prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących
informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił Pani/Pana
dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony
danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
(vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego
przetwarzania dla Pani/Pana, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom.
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
Jest to prawo do żądania od niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
Jest to prawo do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych
(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć
Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane
osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się
przewarzanie i Organizator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były
przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Organizator jest
zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie
określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
Jest to prawo do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez
administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się
usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Organizator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są
one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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8.

9.
10.

11.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych Organizatorowi przez Panią/Pana oraz prawo do
żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
Prawo to przysługuje, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy.
Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na Pani/Pana żądanie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Organizatora, wówczas Organizator ma prawo odmówić wykonania Pani/Pana żądania do przeniesienia takich
danych, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/-y.
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej
przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania
lub dane potrzebne są Organizatorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak
możliwości Pani/Pana uczestnictwa w loterii „URODZINOWA LOTERIA INKASO“”.
Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, w następujący sposób:
a) pisemnie na adres ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź
b) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 690 960 921
c) osobiście w siedzibie Organizatora
Organizator nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem Pani/Pana danych osobowych.

Miejscowość, data i czytelny podpis
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Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej „URODZINOWA LOTERIA INKASO”

OŚWIADCZENIE LAUREATA
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „URODZINOWA LOTERIA INKASO”
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, poz.
847).
DANE LAUREATA NAGRODY
NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:
Imię i nazwisko Laureata:
Numer telefonu:
Numer rachunku bankowego do wysyłki
nagrody:
DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
Numer PESEL:
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:
W przypadku braku numeru PESEL
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
[ ] „Oświadczam, że otrzymałem/am informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)”.
[ ] „Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych na liście Laureatów na stronie internetowej loterii
w postaci: mojego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz zaszyfrowanego numeru telefonu”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody.

Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata

Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis
Organizatora
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