REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Przytul misia albo dwa”
1. NAZWA LOTERII
Niniejszy regulamin określa warunki loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Przytul misia
albo dwa".
2. NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCĘGO LOTERIĘ
Podmiotem urządzającym Loterię jest GRASP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000312809, NIP: 5213304034, REGON: 015778127.
3. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ ZEZWOLENIE
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165, tekst jednolity ze zm.), na podstawie zezwolenia
wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
4. DEFINICJE
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane z dużej litery rozumie się odpowiednio:
4.1. Loteria – loteria promocyjna pod nazwą „Przytul misia albo dwa” prowadzona zgodnie
z niniejszym Regulaminem,
4.2. Organizator – podmiot urządzający Loterię wskazany w pkt 2 Regulaminu,
4.3. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady prowadzenia Loterii,
4.4. Produkt – jeden spośród następujących produktów marki Velvet: wszystkie papiery
toaletowe pakowane po 8 (osiem) rolek, w tym: Velvet Delikatnie Biały, Velvet Rumianek i
Aloes, Velvet Excellence Biała Elegancja, Velvet Excellence Rumianek i Aloes oraz Velvet
Excellence Premium Komfort, zakupione w Okresie Sprzedaży wskazanym w pkt 6
Regulaminu, tj. od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia 14 kwietnia 2019 roku, których nabycie
uprawnia do wzięcia udziału w Loterii;
4.5. Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury potwierdzających dokonanie zakupu
Produktu; Dowód zakupu powinien być czytelny, prawdziwy i nie być uszkodzony; Dowód
zakupu powinien potwierdzać rzeczywiście zaistniały zakup Produktu,
4.6. Zgłoszenie – zarejestrowanie zakupu Produktu przez Uczestnika Loterii zgodnie z procedurą
opisaną w pkt 8 Regulaminu,
4.7. Uczestnik – osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Loterii ukończyła 18 lat oraz
spełniła warunki określone w pkt 7 Regulaminu,
4.8. Strona Loterii – strona internetowa pod adresem: www.velvetakcja.pl,
4.9. Zwycięzca – zwycięzca nagrody w Loterii,
4.10. Komisja – komisja nadzorująca Loterię powołana przez Organizatora zgodnie z pkt 11.1.
Regulaminu,
4.11. Ustawa o grach hazardowych – ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 165, tekst jednolity ze zm.).
5. OBSZAR PROWADZENIA LOTERII
Loteria organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
6. OKRES TRWANIA LOTERII, OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I OKRES
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII
6.1. Loteria jest prowadzona w okresie trwania Loterii, tj. od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia
28 czerwca 2019 roku („Okres trwania Loterii”). Okres ten obejmuje Okres sprzedaży
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Produktów, okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie
reklamacji.
6.2. Okres sprzedaży Produktów rozpoczyna się w dniu 18 lutego 2019 roku i trwa do dnia
14 kwietnia 2019 roku („Okres Sprzedaży”). Tym samym, Produkty zakupione przed dniem
18 lutego 2019 roku oraz po dniu 14 kwietnia 2019 roku, pomimo ewentualnego ich
oznaczenia jako produkty objęte Loterią, nie są objęte Loterią.
6.3. Do udziału w Loterii nie uprawnia nabycie produktów innych niż Produkty.
6.4. Zgłoszenia do Loterii można dokonać od dnia 18 lutego 2019 roku od godz. 00.00.00 do dnia
14 kwietnia 2019 roku do godz. 23:59:59 („Okres Zgłoszeń”). Tym samym, Zgłoszenia do
Loterii dokonane przed dniem 18 lutego 2019 roku oraz po dniu 14 kwietnia 2019 roku, nie
będą przyjmowane przez Organizatora bez konieczności powiadomienia o tym osoby
dokonującej takiego Zgłoszenia i nie są objęte Loterią.
7. UCZESTNICY LOTERII
7.1. Uczestnikiem w Loterii może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do
Loterii ukończyła 18 lat oraz spełnia łącznie poniższe warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie jest pracownikiem, członkiem zarządu ani członkiem rodziny (osoby zaliczane do
I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn)
pracowników lub członków zarządu Organizatora ani Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą
w Kluczach, Klucze- Osada 3, 32-310 Klucze,
3) zapozna się z Regulaminem i zaakceptuje jego treść,
4) dokona zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w Okresie
sprzedaży Produktów co najmniej 1 (jednego) Produktu,
5) zachowa Dowód zakupu Produktu,
6) w okresie Zgłoszeń do Loterii zgłosi swój udział w Loterii za pośrednictwem Strony Loterii
zgodnie z pkt 8 Regulaminu.
7.2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która dokona Zgłoszenia do Loterii zgodnie
z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii.
8. ZGŁOSZENIE DO LOTERII
8.1. Warunkiem udziału w Loterii jest:
1) zakup w okresie od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia 14 kwietnia 2019 roku co najmniej
1 (jednego) opakowania Produktu objętego Loterią,
2) zachowanie Dowodu zakupu Produktu,
3) dokonanie Zgłoszenia zakupu określonego w pkt 8.1. ppkt 1) Regulaminu w terminie od
18 lutego 2019 roku do dnia 14 kwietnia 2019 roku, z zastrzeżeniem pkt 6 Regulaminu, na
Stronie Loterii, zgodnie z poniższymi postanowieniami pkt 8 Regulaminu.
8.2. Dokonanie Zgłoszenia za pomocą Strony Loterii polega na:
1) uzupełnieniu w formularzu Zgłoszenia dostępnym na Stronie Loterii daty i numeru
z Dowodu zakupu oraz adresu e-mail,
2) odznaczeniu odpowiednich pól na Stronie Loterii potwierdzających zapoznanie się przez
Uczestnika z Regulaminem i akceptację jego postanowień,
3) udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią.
8.3. Dokonanie Zgłoszenia jest bezpłatne i nie wymaga dokonania żadnej zapłaty na rzecz
Organizatora.
8.4. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Loterii.
8.5. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszony Dowód zakupu nie jest oryginalny lub jest
sfałszowany, a także w razie jego utraty lub zniszczenia przez Uczestnika, Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
8.6. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów i może wielokrotnie dokonywać
Zgłoszeń do Loterii, z tym, że każde Zgłoszenie musi dotyczyć innego Dowodu zakupu,
niezależnie od liczby widniejących na nim opakowań Produktów. Uczestnik może zgłosić
jeden Dowód zakupu tylko jeden raz.
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8.7. W przypadku dokonania Zgłoszenia zawierającego błędy lub zgłoszenia drugi raz tego samego
Dowodu zakupu, bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Loterii Uczestnikowi może
wyświetlić się komunikat o nieprawidłowym dokonaniu Zgłoszenia lub zgłoszeniu już
zarejestrowanego Dowodu zakupu. W razie wątpliwości, Uczestnik powinien skontaktować się
z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przytulmisia@graspgroup.eu.
8.8. Każdy Uczestnik powinien podjąć odpowiednie starania, w szczególności w zakresie ustawień
tzw. "antyspam", aby mieć możliwość odebrania wiadomości e-mail od Organizatora.
Wiadomości e-mail są wysyłane z adresu przytulmisia@graspgroup.eu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z powodu podania przez Uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu email w czasie trwania Loterii lub przekierowania wiadomości Organizatora do SPAM w skrzynce
poczty elektronicznej Uczestnika. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko i wyłącznie na
potrzeby Loterii.
8.9. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy
użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator
zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja
stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia z Loterii Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni
postanowienia Regulaminu.
8.10. W okresie od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku Organizator uprawniony
jest do weryfikacji prawidłowości Zgłoszeń dokonanych przez Uczestników. W takim przypadku
Uczestnik może zostać poproszony, poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego
Uczestnik dokonał Zgłoszenia, o doręczenie osobiście Organizatorowi w siedzibie Organizatora
lub nadesłania za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez Organizatora oryginałów
wszystkich zgłoszonych przez Uczestnika Dowodów zakupu, w terminie 5 dni od dnia nadania
prośby przez Organizatora (liczy się termin doręczenia Organizatorowi). Przesyłka powinna
zostać oznaczona dopiskiem „Przytul misia albo dwa”. W przypadku, gdy takie Zgłoszenie
zostanie zweryfikowane przez Organizatora jako prawidłowe, Zgłoszenie bierze udział w Loterii.
Nieprzesłanie oryginału Dowodu zakupu Produktu na żądanie Organizatora lub stwierdzenie przez
Organizatora zaistnienia okoliczności wykluczającej Zgłoszenie z Loterii zgodnie z Regulaminem
skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia z Loterii oraz utratą prawa do nagrody przez osobę, która
dokonała takiego Zgłoszenia.
9. NAGRODY
Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 8 400 (słownie: osiem tysięcy czterysta). Nagrodami
(typu instant win) w Loterii są pluszowe misie oznaczone marką Velvet w dwóch wariantach
kolorystycznych, tj. z niebieską lub zieloną apaszką, o wartości 12,30 złotych (słownie złotych:
dwanaście złotych 30/100) każdy. Łączna wartość wszystkich nagród w Loterii wynosi
103 320,00 złotych (słownie złotych: sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia). Misie przydzielane są
losowo, tj. Uczestnik nie ma prawa wyboru wariantu kolorystycznego misia.
10. SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII
10.1. Organizator nie przewiduje przyznawania nagród poprzez odrębne losowania, nagrody
przyznawane są w sposób losowy, zgodnie z czasem zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze
Strony Loterii.
10.2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w pkt 10 Regulaminu. Bezpośrednio
po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, na Stronie Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat
zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zwycięskie czy nie, tj. czy Zgłoszenie zostało
nagrodzone. Nagroda przysługuje w sytuacji, gdy Zgłoszenie zostaje dokonane w czasie otwarcia
okna czasowego, tzw. bramki oraz gdy w chwili dokonania Zgłoszenia nie została wyczerpana
pula nagród przeznaczonych do przyznania w czasie otwarcia danego okna czasowego,
tzw. bramki. Jeżeli Uczestnikowi zostanie przyznana nagroda zgodnie z informacją na Stronie
Loterii, jest on Zwycięzcą uprawnionym do nagrody. Wraz z informacją o wygranej na Stronie
Loterii wyświetla się aktywny formularz, którego wypełnienie przez Zwycięzcę jest konieczne
w celu wydania mu nagrody, w tym Zwycięzca powinien uzupełnić oświadczenie zawierające
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dane Zwycięzcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załączyć zdjęcie
lub skan Dowodu zakupu. Formularz musi być wypełniony bezpośrednio po jego wyświetleniu na
Stronie Loterii, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zdjęcie lub skan Dowodu zakupu może być
załączony do formularza przy wypełnieniu formularza bezpośrednio po jego wyświetleniu na
Stronie Loterii, bądź też zdjęcie lub skan Dowodu zakupu może być załączony w terminie
7 (siedmiu) dni od dnia przesłania aktywnego linku do formularza na adres e-mail podany przez
Zwycięzcę zgodnie z pkt 8.2. ppkt 1) Regulaminu. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza nie ma
możliwości dokonania edycji wysłanego formularza.
10.3. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń do Loterii dokonana w okresie otwarcia bramki będzie
mniejsza niż pula nagród przydzielonych do przyznania w okresie otwarcia danej bramki,
nieprzyznane nagrody będą przydzielone do innych bramek lub Organizator wyznaczy nowe
bramki, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu.
10.4. Nagrody są przydzielane zgodnie z ustalonymi przez Komisję czasami otwarcia okien czasowych,
tzw. bramek, liczbami bramek oraz liczbami nagród przydzielonych do bramek. Uczestnicy nie są
informowani o godzinach otwarcia bramek, liczbie bramek oraz liczbie nagród przydzielonych do
bramek. Informacje o godzinach otwarcia bramek, liczbie bramek oraz liczbie nagród
przydzielonych do bramek są niejawne i mają charakter poufny i będą zawarte w protokole
sporządzonym przez Komisję.
10.5. W przypadku niewydania nagród, w szczególności niespełnienia przez Zwycięzcę warunków
uczestnictwa w Loterii lub wydania nagród w Loterii, nagrody powracają do puli nagród
i Organizator może przydzielić nagrody do innych bramek lub wyznaczyć dodatkowe godziny
otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem jest ustalenie tej okoliczności przez Organizatora
przed upływem Okresu Zgłoszeń.
10.6. Ponadto, wyniki Loterii ogłaszane są poprzez opublikowanie na Stronie Loterii imienia
Zwycięzcy, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której pochodzi Zwycięzca.
10.7. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 8.400 (słownie: osiem tysięcy czterysta) nagród.
11. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZENIA LOTERII
11.1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora Komisja
działająca na podstawie wewnętrznego regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.
Komisja w szczególności czuwa nad prawidłowością przeprowadzanych losowań.
11.2. W skład Komisji wchodzi 2 (dwóch) członków Komisji wybranych przez Organizatora, którzy
posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
i Regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem
i prowadzeniem gier.
11.3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
12. WARUNKI WYDANIA NAGRÓD
12.1. Bezpośrednio po wyświetleniu na Stronie Loterii komunikatu o wygranej wskazanego w pkt 10.2.
Regulaminu Zwycięzcy nagród zobowiązani są do:
1) wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 10.2. Regulaminu, w tym do uzupełnienia
w formularzu danych koniecznych do wysyłki nagrody, a także uzupełnienia w formularzu
oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Zwycięzcy oraz potwierdzającego,
że Zwycięzca zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego warunki oraz że spełnia
warunki określone w pkt 7.1. Regulaminu, a także że wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz
udostępnionym pod adresem: www.velvetakcja.pl,
2) załączenia do w/w formularza zdjęcia lub skanu Dowodu zakupu Produktu dokonanego
w Okresie Sprzedaży, z zastrzeżeniem zdania następnego; Uczestnik może również
załączyć zdjęcie lub skan Dowodu zakupu do w/w formularza w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia przesłania mu aktywnego linku do formularza na adres e-mail podany przez Zwycięzcę
zgodnie z pkt 8.2. ppkt 1) Regulaminu.
12.2. Spełnienie wszystkich warunków wskazanych w pkt 7.1 i pkt 12.1. Regulaminu oraz nadesłania
Dowodu zakupu spełniającego wymagania określone w pkt 4.5. Regulaminu jest warunkiem
wydania nagrody.
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12.3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności podanych danych. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika błędnych lub
nieprawdziwych danych.
12.4. Weryfikacja spełnienia warunków wydania nagród wskazanych w pkt 12.1. Regulaminu następuje
najpóźniej do dnia 05 maja 2019 roku.
12.5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że nagrodę przyznano osobie nieuprawnionej do
udziału w Loterii, traci ona prawo do nagrody.
12.6. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę nagrody warunków wskazanych w pkt 12.1.
Regulaminu oraz pkt 7.1. Regulaminu, lub nadesłania Dowodu zakupu niespełniającego wymagań
określonych w pkt 4.5. Regulaminu, Uczestnik traci prawo do nagrody. Postanowienia pkt 10.5.
Regulaminu stosuje się odpowiednio.
12.7. W przypadku niewyłonienia Zwycięzcy dla każdej z nagród przewidzianych w Loterii do dnia
14 kwietnia 2019 roku, pomimo zastosowania procedury określonej w pkt 10.5. Regulaminu,
niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
13. PRZEKAZANIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM
13.1. Nagrody w Loterii przekazywane są Zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską na adres
wskazany przez Zwycięzcę w formularzu wskazanym w pkt 12.1. ppkt 1) Regulaminu. Nagrody
wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nieodebrania przez
Zwycięzcę przesyłki pocztowej lub kurierskiej, bądź podania przez Zwycięzcę nieprawidłowego
adresu doręczenia nagrody, ponowne przesłanie nagrody przesyłką pocztową lub kurierską
następuje pod warunkiem pokrycia przez Zwycięzcę kosztów przesyłki, albo Zwycięzca dokonuje
osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora pod adresem podanym w pkt 2 Regulaminu.
13.2. Wydanie nagród następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia spełnienia przez Uczestnika
warunków wskazanych w pkt 12.1. Regulaminu, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w pkt 8.10 oraz pkt 12.4 Regulaminu.
13.3. Wydanie nagród następuje najpóźniej do dnia 31 maja 2019 roku.
13.4. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wydaje imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej, zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych.
14. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
14.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Uczestnicy powinni zgłaszać na
piśmie do dnia 14 czerwca 2019 roku, listem lub przesyłką kurierską (za potwierdzeniem nadania)
na adres siedziby Organizatora przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa.
14.2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje termin doręczenia przesyłki do siedziby
Organizatora.
14.3. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 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 Loterii, datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie Loterii tj. „Przytul misia albo dwa”,
jak również treść żądania.
14.4. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja na podstawie Regulaminu w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. W tym terminie
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Komisji.
14.5. Rozpatrzenie reklamacji zakończy się do dnia 28 czerwca 2019 roku.
14.6. Nieuwzględnienie reklamacji Uczestnika nie narusza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń
w sądzie powszechnym.
14.7. Roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia
roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi
na reklamację.
15. DANE OSOBOWE
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15.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator – GRASP GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy
ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa.
15.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
RODO, (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
15.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do:
1) przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę
wymogów Regulaminu, komunikacji z Uczestnikami, wydania Zwycięzcom nagród – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Uczestnika),
2) wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z Ustawy o grach hazardowych,
w tym wydania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze),
3) archiwizacji przebiegu Loterii, rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes Organizatora).
15.4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby oraz prawo
sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnicy mają również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Uczestnicy mają także
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednak cofnięcie
tej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do
wzięcia udziału w Loterii oraz wydania nagród w Loterii.
15.5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
w tym okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. przez okres 5 lat liczony od daty
zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbyła się Loteria; bądź do zakończenia postępowań
administracyjnych lub sądowych dotyczących danych osobowych, jeśli nie zakończyły się one
przed upływem tych okresów.
15.6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
15.7. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane przez Organizatora dostawcom usług IT,
dostawcom systemów informatycznych, Poczcie Polskiej, kurierowi, właściwemu organowi
podatkowemu oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
15.8. Na wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii, co oznaczać
będzie rezygnację z prawa do nagrody. Wniosek taki należy kierować na adres poczty
elektronicznej: przytulmisia@graspgroup.eu.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220
Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na Stronie
Loterii, w czasie trwania Loterii.
16.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
poszczególne nagrody są wolne od podatku dochodowego.
16.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego
prawa, w tym Ustawy o grach hazardowych.
16.4. Załącznik do Regulaminu:
1) Nr 1 – Oświadczenie Zwycięzcy.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Loterii promocyjnej „Przytul misia albo dwa”
Oświadczenie Zwycięzcy
Jako Zwycięzca nagrody w Loterii promocyjnej „Przytul misia albo dwa”, poniżej podaję moje dane
niezbędne do otrzymania nagrody:
1) imię, nazwisko: _________________________________,
2) adres zamieszkania:
a. kod pocztowy: _____________________,
b. miejscowość: _____________________,
c. ulica: _____________________,
d. numer mieszkania: _____________________,
e. numer domu: _____________________,
f. numer telefonu komórkowego: _____________________,
3) adres e-mail: _________________________________.
Potwierdzam zapoznanie się oraz akceptację regulaminu loterii „Przytul misia albo dwa”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, przez GRASP GROUP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, dla celów związanych z organizacją i prowadzeniem
loterii „Przytul misia albo dwa”.
Wiem, iż podanie moich danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia przeze mnie udziału
w loterii „Przytul misia albo dwa” oraz wydania mi nagród w tej loterii. Wiem też, iż mam prawo
do cofnięcia mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednak cofnięcie
tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do:
1) przeprowadzenia loterii „Przytul misia albo dwa”, a w szczególności w celu weryfikacji
spełnienia przeze mnie wymogów regulaminu tej loterii, komunikacji ze mną, wydania mi
nagrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (moja powyższa zgoda),
2) wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z Ustawy o grach
hazardowych, w tym wydania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej loterii
„Przytul misia albo dwa” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
3) archiwizacji przebiegu loterii „Przytul misia albo dwa”, rozpatrywania reklamacji oraz
dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie
interes administratora).
Wiem, iż mam prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących mojej osoby oraz prawo
sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych tych danych osobowych, ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Wiem również, iż mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych
osobowych.
Wiem także, iż mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
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Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa, w tym okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. przez okres 5 lat
liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbyła się loteria „Przytul misia
albo dwa”; bądź do zakończenia postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących
danych osobowych, jeśli nie zakończyły się one przed upływem tych okresów.
Przyjmuję również do wiadomości, iż moje dane osobowe mogą zostać przekazane przez
administratora dostawcom usług IT, dostawcom systemów informatycznych, Poczcie Polskiej,
kurierowi, właściwemu organowi podatkowemu oraz innym uprawnionym organom, na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam polskie obywatelstwo.
Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i dokonałem zakupu Produktu objętego Loterią
jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani członkiem zarządu GRASP GROUP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, ani Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach,
Klucze- Osada 3, 32-310 Klucze, ani też członkiem ich rodzin zaliczanym do I (pierwszej) grupy
podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Oświadczam, że powyższe oświadczenia są prawdziwe.
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