REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„ZEZŁOMUJ AUTO W FIRMIE MACII I WYGRAJ NOWE”
1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej pn. „ZEZŁOMUJ AUTO W FIRMIE MACII I WYGRAJ NOWE”
(dalej: Loteria) jest Maciej Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "MACII"
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MACIEJ NOWAK, Śmiłowo 29e, 64-125 Poniec, REGON:
411286024, NIP: 6961138375 (dalej: Organizator).

1.2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach
hazardowych. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu (dalej: Regulamin).

1.3.

Loteria przeprowadzana jest w Polsce wyłącznie na obszarze województwa wielkopolskiego,
dolnośląskiego oraz lubuskiego (dalej: obszar organizowania Loterii).

1.4.

W Loterii premiowane jest nabywanie usługi złomowania pojazdów świadczonej przez
Organizatora w ramach prowadzonych przez niego stacji demontażu pojazdów, znajdujących
się na obszarze województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego w Polsce (dalej:
Usługa promocyjna).

1.5.

Pojazd, który może zostać objęty Usługą promocyjną musi spełniać następujące warunki:
1.5.1. musi być pojazdem osobowym, ciężarowym, busem lub sprzętem rolniczym oraz
1.5.2. musi być kompletny, tj. zawierać wszystkie podstawowe części niezbędne do
użytkowania pojazdu. Usługą promocyjną nie mogą być objęte pojazdy, które nie
posiadają wszystkich podstawowych elementów składowych, tj. silnika, skrzyni biegów,
akumulatora, katalizatora, chłodnicy, czterech kół, wszystkich foteli
(dalej: Pojazd). Przed przystąpieniem do nabycia Usługi promocyjnej Organizator weryfikuje i
informuje klienta, czy Pojazd spełnia powyższe warunki i czy na tej podstawie klientowi będzie
przysługiwało prawo wzięcia udziału w Loterii i pobrania kuponu loteryjnego, zgodnie z
zasadami opisanymi w rozdziale 2. Regulaminu.

1.6.

Loteria organizowana jest w okresie od dniach 1 września 2020 r. do 22 marca 2021 (jest to
ostatni dzień rozpatrywania reklamacji). Nabycie Usługi promocyjnej oraz zgłoszenie udziału w
Loterii możliwe jest w dniach od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godziny 14:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie (dalej: okres
trwania Loterii). Nabycie Usługi promocyjnej oraz zgłoszenie dokonane poza okresem trwania
Loterii nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

1.7.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone na
stronie internetowej www.macii.pl (dalej: strona internetowa Loterii) i w innych mediach.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

2.1.

Loteria przeznaczona jest dla:
2.1.1. pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i
zamieszkałych w Polsce, które są właścicielami lub współwłaścicielami Pojazdów i
nabywają Usługę promocyjną na obszarze organizowania Loterii na cele niezwiązane z
prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
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2.1.2. przedsiębiorców – pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności
prawnych, prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową zarejestrowaną w
Polsce (w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), które są
właścicielami lub współwłaścicielami Pojazdów i nabywają Usługę promocyjną na
obszarze organizowania Loterii na cele prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej lub zawodowej;
2.1.3. przedsiębiorców – podmiotów niebędących osobami fizycznymi i posiadających swoją
siedzibę w Polsce (zarejestrowanych w rejestrze KRS), które są właścicielami lub
współwłaścicielami Pojazdów i nabywają Usługę promocyjną na obszarze
organizowania Loterii na cele prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub
zawodowej.
(dalej: Uczestnicy).
2.2.

W Loterii nie mogą brać udziału:
2.2.1. osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację i przeprowadzenie Loterii oraz
pracownicy Organizatora (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia),
2.2.2. podmioty, które są kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem,
2.2.3. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.1. Regulaminu – przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych,
małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni,
opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3.

W Loterii może wziąć udział osoba lub podmiot, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu, z
zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu, która w okresie trwania Loterii, tj. od 1 września 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. do godziny 14:00 dokona łącznie następujących czynności: nabędzie od
Organizatora Usługę promocyjną, zaznaczy na umowie oświadczenie o przystąpieniu do Loterii
zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu, pobierze i wypełni kupon loteryjny zgodnie z pkt 2.7.
Regulaminu oraz przekaże go do Organizatora.

2.4.

Nabycie Usługi promocyjnej możliwe jest w jeden z następujących sposób:
2.4.1. bezpośrednio w punkcie stacji demontażu pojazdów – w sytuacji, kiedy Uczestnik
osobiście dostarcza Pojazd do złomowania,
2.4.2. w miejscu odbioru Pojazdu wskazanym przez Uczestnika – w sytuacji, kiedy Uczestnik
korzysta z usługi złomowania z opcją transportu Pojazdu do stacji demontażu na
autolawecie.

2.5.

Dowodem potwierdzającym nabycie Usługi promocyjnej jest umowa zawarta pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem, której przedmiotem jest wykonanie usługi złomowania
Pojazdu. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest zaznaczyć na ww. umowie
oświadczenie potwierdzające chęć wzięcia udziału w Loterii. Oświadczenie takie stanowi
dowód udziału w Loterii. Z chwilą faktycznego przekazania Pojazdu do złomowania, w sposób,
o który mowa w pkt 2.4. Regulaminu, Uczestnik otrzymuje również zaświadczenie niezbędne
do urzędowego wyrejestrowania Pojazdu.

2.6.

Uczestnik, który nabędzie Usługę promocyjną i zaznaczy oświadczenie o udziale w Loterii, o
którym mowa w pkt 2.5. Regulaminu oraz otrzyma zaświadczenie niezbędne do urzędowego
wyrejestrowania Pojazdu, będzie uprawniony do pobrania kuponu loteryjnego w stacji
demontażu pojazdów lub u przedstawiciela Organizatora (w przypadku nabycia Usługi
promocyjnej w sposób, o którym mowa w pkt 2.4.2. Regulaminu). Uczestnik uprawniony jest
do pobrania tylu kuponów loteryjnych, ile przekazał do złomowania Pojazdów w ramach
nabycia Usługi promocyjnej. Pobranie kuponu loteryjnego możliwe jest wyłącznie
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bezpośrednio po nabyciu Usługi promocyjnej, tj. w dniu przekazania Pojazdu do złomowania.
Jeśli dana osoba, która nabędzie Usługę promocyjną nie pobierze kuponu loteryjnego zgodnie
ze zdaniem poprzednim traci prawo do pobrania kuponu loteryjnego. Oznacza to, że nie można
pobrać kuponu loteryjnego w innym terminie, np. następnego dnia, po tygodniu itp.
2.7.

Kupon loteryjny, o którym mowa w pkt 2.3. Regulaminu stanowi zadrukowany kartonik, na
którym wyodrębnione są pola wymagające uzupełnienia o informacje dotyczące Uczestnika,
niezbędne w celu poinformowania laureatów Loterii o wygranej oraz weryfikacji ich uprawnień
do otrzymania nagrody w Loterii (dalej: Kupon).

2.8.

Uczestnik zobowiązany jest wypełnić Kupon zgodnie z informacjami w nim zawartymi, podając
zwłaszcza następujące dane właściciela Pojazdu:
2.8.1. imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika;
2.8.2. numer telefonu komórkowego Uczestnika, pod którym Organizator może kontaktować
się z Uczestnikiem z związku z jego udziałem w Loterii;
2.8.3. miejscowość zamieszkania Uczestnika – tylko w przypadku, gdy Kupon wypełnia
Uczestnik, o którym mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu;
2.8.4. miejscowość, w której Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą lub ma siedzibę –
tylko w przypadku, gdy Kupon wypełnia Uczestnik, o którym mowa w pkt 2.1.2. lub
2.1.3. Regulaminu;
2.8.5. numer rejestracyjny Pojazdu;
2.8.6. numer zaświadczenia niezbędnego do urzędowego wyrejestrowania Pojazdu, o którym
mowa w pkt 2.5. Regulaminu.
Uczestnik powinien ponadto obowiązkowo zaznaczyć na Kuponie oświadczenie potwierdzające
zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.

2.9.

Podczas zgłaszania udziału w Loterii, jako element Kuponu, Uczestnik otrzymuje w zwięzłej
formie podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania jego danych osobowych w
związku z przeprowadzaniem Loterii. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania
danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii znajdują się w pkt 7 Regulaminu.

2.10. Wypełniony Kupon należy przekazać do Organizatora nie później niż do 31 grudnia 2020 r. do
godziny 14:00. Przekazanie następuje poprzez wrzucenie Kuponu do specjalnie zabezpieczonej
urny oznaczonej komunikatami dotyczącymi Loterii, znajdującej się w oznaczonym miejscu (np.
przy kasie) w danej stacji demontażu pojazdów. W przypadku, gdy Uczestnik nabywa Usługę
promocyjną w sposób, o którym mowa w pkt 2.4.2. Regulaminu, przekazanie Kuponu może
odbyć się również poprzez wrzucenie go do zabezpieczonej urny, którą ma przy sobie
przedstawiciel Organizatora odbierający Pojazd od Uczestnika.
2.11. Uczestnik w ramach Loterii uprawniony jest do pobrania dowolnej liczby Kuponów, o ile dla
każdego z nich spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie, w tym zwłaszcza w pkt
2.3. Regulaminu.
3.

PULA NAGRÓD W LOTERII

3.1.

Całkowita maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych do wydania w Loterii wynosi
48.356,00. zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
brutto).

3.2.

Do wydania w Loterii przewidziane są następujące nagrody:
3.2.1. 1 (słownie: jedna) nagroda główną, na którą składają się:
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3.2.1.1. samochód KIA Picanto, rocznik 2020, silnik 1.0, 67 KM, wyposażenie
dodatkowe: wersja wyposażenia M, o jednostkowej wartości 41.000 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy 001/00) brutto oraz
3.2.1.2. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 4.556,00 (słownie: cztery tysiące
pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczonej na poczet pokrycia
podatku dochodowego od wygranej w Loterii
(dalej: Nagroda Główna)
3.2.2. 4 (słownie: cztery) nagrody II stopnia, z których każdą stanowi rower marki STORM
Barcelona, rozmiar kół: 28’, o wartości jednostkowej 700 zł (słownie: siedemset złotych
00/100) brutto (dalej: Nagrody II Stopnia).
3.3.

Nagroda Główna zostanie wydana i rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. W przypadku, gdy laureatem Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, o którym
mowa w pkt 2.1.2. lub 2.1.3. Regulaminu Organizator przed wydaniem Nagrody Głównej
poinformuje laureata o obowiązku i zasadach rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanej
Nagrody Głównej. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której jest mowa w pkt 3.2.1.2.
Regulaminu jest przyznawana wyłącznie laureatowi, o którym mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu.

3.4.

Nagrody II Stopnia podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych
stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W LOTERII

4.1.

Przyznawanie nagród w Loterii odbywa się poprzez losowania zwycięskich Kuponów, które
zostaną przeprowadzone według zasad przedstawionych w kolejnych postanowieniach
Regulaminu.

4.2.

Laureatami Loterii zostaną Uczestnicy, których Kupony zostaną wylosowane jako zwycięskie
dla Nagrody Głównej lub Nagrody II Stopnia oraz którzy spełnią wszystkie warunki otrzymania
uzyskanej nagrody określone w Regulaminie (dalej: Laureaci).

4.3.

Organizator przeprowadzi w Loterii łącznie 4 losowania zgodnie z następującymi zasadami:
4.3.1. w dniu 1 października 2020 r. zostanie wylosowany jeden laureat podstawowy, a
następnie jeden laureat rezerwowy dla Nagrody II Stopnia. Losowanie Laureatów
Nagród II Stopnia odbywa się spośród Kuponów, które zostały przekazane
Organizatorowi w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. (w tym okresie
Organizator fizycznie otrzymał Kupony);
4.3.2. w dniu 2 listopada 2020 r. zostanie wylosowany jeden laureat podstawowy, a
następnie jeden laureat rezerwowy dla Nagrody II Stopnia. Losowanie Laureatów
Nagród II Stopnia odbywa się spośród Kuponów, które zostały przekazane
Organizatorowi w okresie od 1 października 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. (w
tym okresie Organizator fizycznie otrzymał Kupony);
4.3.3. w dniu 1 grudnia 2020 r. zostanie wylosowany jeden laureat podstawowy, a następnie
jeden laureat rezerwowy dla Nagrody II Stopnia. Losowanie Laureatów Nagród II
Stopnia odbywa się spośród Kuponów, które zostały przekazane Organizatorowi w
okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (w tym okresie Organizator
fizycznie otrzymał Kupony);
4.3.4. w dniu 4 stycznia 2021 r. zostaną przeprowadzone dwa losowania:
4.3.4.1. w pierwszym losowaniu zostanie wylosowany jeden laureat podstawowy, a
następnie jeden laureat rezerwowy dla Nagrody II Stopnia. Losowanie
Laureatów Nagród II Stopnia odbywa się spośród Kuponów, które zostały
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przekazane Organizatorowi w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r. (w tym okresie Organizator fizycznie otrzymał Kupony);
4.3.4.2. w drugim losowaniu – które następuje bezpośrednio po losowaniu Laureatów
(podstawowego i rezerwowego) Nagród II Stopnia, zostanie wylosowany
jeden laureat podstawowy, a następnie jeden laureat rezerwowy dla Nagrody
Głównej. Losowanie Laureatów Nagród Głównych odbywa się spośród
wszystkich Kuponów, które zostały przekazane Organizatorowi od 1 września
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (w tym okresie Organizator fizycznie otrzymał
Kupony).
4.4.

Losowania nagród każdorazowo polegać będą na ręcznym wylosowaniu zwycięskich Kuponów
z urny przez wyznaczoną przez Organizatora osobę, o której mowa w pkt 5 Regulaminu
(Nadzorca).

4.5.

Losowania Laureatów odbywają się w miejscu (pod adresem) prowadzonej przez Organizatora
działalności gospodarczej (Śmiłowo 29 E, 64-125 Poniec). Losowania przeprowadzane są
każdorazowo o godzinie 12:00 wyznaczonego dnia (zgodnie z pkt 4.3. Regulaminu). Ostateczna
lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Loterii po potwierdzeniu
uprawnień Laureatów do otrzymania nagród, jednakże nie później niż do dnia 3 lutego 2021 r.
Dodatkowo, ogłoszenie wyniku losowania Laureata Nagrody Głównej może nastąpić na antenie
„Radio Elka” oraz „Radio Plus” Legnica.

4.6.

W przypadku, gdy Laureat podstawowy dla danej nagrody nie spełni wszystkich warunków
wydania mu nagrody określonych w Regulaminie, to prawo do otrzymania nagrody przechodzi
na Laureata wylosowanego jako rezerwowy. Laureat rezerwowy zostanie poinformowany o
prawie do otrzymania nagrody dopiero wówczas, kiedy Laureat podstawowy nie spełni
wszystkich warunków jej otrzymania. W przypadku, gdy również Laureat rezerwowy nie spełni
wszystkich warunków wydania mu nagrody określonych w Regulaminie, to nagroda pozostanie
własnością Organizatora. Do Laureatów rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie
warunki i wymagania uzyskania nagrody przewidziane dla jej Laureata podstawowego.

4.7.

Jeden Uczestnik może w Loterii uzyskać maksymalnie dwie nagrody, tj. jedną Nagrodę II
Stopnia oraz Nagrodę Główną.

4.8.

Organizator poinformuje Laureatów o wygranej kontaktując się z nimi na numer telefonu
podany na zwycięskim Kuponie. Kontakt ze strony Organizatora nastąpi w najbliższy dzień
roboczy po przeprowadzeniu losowania (lub uzyskania prawa do otrzymania nagrody – w
przypadku Laureatów rezerwowych). Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie
telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje imię i nazwisko, jak
również adres do dostarczenia Nagrody II Stopnia (jeśli taka forma wydania Nagrody II Stopnia
została ustalona pomiędzy Laureatem a Organizatorem zgodnie z pkt 4.11. Regulaminu).
Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie
nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno
obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W
przypadku, gdy podczas pierwszej lub drugiej próby połączenia, o której mowa w zdaniu
poprzednim pojawi się sygnał „zajętości”, Organizator wykonuje ponowne połączenie po
upływie 5 minut w ramach tej samej próby. W przypadku braku któregokolwiek z ww.
sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba
połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku
rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest
według wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia
telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany
(na koszt Organizatora) w tym samym dniu za pomocą SMS-a o terminie i sposobie spełnienia
warunków formalnych koniecznych do wydania nagrody. Oznacza to, że ostateczny termin do
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powiadomienia Laureatów o wygranej w Loterii upływa 5 stycznia 2021 r. (z zastrzeżeniem
zasad informowania o wygranej opisanych powyżej w niniejszym punkcie).
4.9.

Nagroda Główna zostanie wydana jej Laureatowi w terminie uzgodnionym indywidualnie
pomiędzy Organizatorem i Laureatem. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest odebrać
przyznaną Nagrodę Główną osobiście od Organizatora (tj. pod adresem Śmiłowo 29E, 64-125
Poniec). Nagroda Główna zostanie wydana Laureatowi nie później niż do 28 lutego 2021 r.
Koszty związane z wydaniem Nagrody Głównej (dojazd do miejsca odbioru Nagrody Głównej,
transport, ewentualny nocleg) Laureat ponosi we własnym zakresie.

4.10. Organizator wyda Laureatowi Nagrody Głównej dokumenty niezbędne do zarejestrowania
pojazdu. Za rejestrację pojazdu i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu
odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest Laureat. Koszty związane z rejestracją pojazdu
oraz zawarciem umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jak również
przeglądami i ewentualnym serwisem pojazdu obciążają Laureata.
4.11. Nagrody II Stopnia wydawane są w sposób ustalony pomiędzy Laureatem i Organizatorem, tj.
Laureat może zgłosić się po odbiór Nagrody II Stopnia osobiście do Organizatora (tj. pod adres
Śmiłowo 29E, 64-125 Poniec) lub Organizator dostarczy Nagrodę II Stopnia na adres wskazany
przez Laureata zgodnie z pkt 4.8. Regulaminu. Nagrody II Stopnia wydawane są terminie 14 dni
od dnia poinformowania Laureata o wygranej w sposób, o którym mowa 4.8. Regulaminu.
Osobisty odbiór Nagrody II Stopnia możliwy jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 16:00. Ewentualne
koszty związane z osobistym odbiorem Nagrody II Stopnia (dojazdem do miejsca odbioru
Nagrody II Stopnia, transportem, ewentualnym noclegiem) ponosi Laureat we własnym
zakresie.
4.12. Laureaci Nagród II Stopnia oraz Laureat Nagrody Głównej zobowiązani są przed wydaniem im
nagrody:
4.12.1. udostępnić swój dowód tożsamości dla potwierdzenia danych osobowych Laureata, a
w przypadku Laureata Nagrody Głównej – również w celu zebrania numeru PESEL i
numeru dowodu tożsamości (a w przypadku braku numeru PESEL – adresu
zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa), co jest niezbędne dla wykonania
obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora w zakresie prowadzenia ewidencji
wypłaconych (wydanych) nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł;
4.12.2. wypełnić i podpisać protokół odbioru nagrody.
4.13. Z chwilą spełnienia wymogów określonych w pkt 4.12. Regulaminu uznaje się, że nagroda
przeszła na własność jej Laureata.
4.14. Brak odbioru nagrody z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Laureata (np. odmowa
podpisania protokołu, okazania dowodu tożsamości, nieodebranie nagrody w wyznaczonym
terminie) sprawia, że nagroda pozostaje własnością Organizatora i nie podlega wydaniu
w Loterii.
4.15. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie
sposobu wydania nagrody, jak również zastrzeżenia jej szczególnych właściwości, zamiany lub
wydania ekwiwalentu pieniężnego. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osobę
trzecią.
4.16. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata, Organizator może zwrócić się do
Laureata o dostarczenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania:
4.16.1. kserokopii lub czytelnego zdjęcia dowodu tożsamości Laureata będącego osobą
fizyczną w celu potwierdzenia jego wieku; na kserokopii lub zdjęciu dowodu
tożsamości powinny zostać zakryte (zamazane) informacje, które nie są potrzebne do
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udokumentowania ww. danych; odkryte muszą pozostać: imię i nazwisko oraz data
urodzenia Laureata;
4.16.2. podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji
Uczestnika (zgodnie z odpisem z KRS) oświadczenia, że spełnia on wszystkie
wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie
Organizatora postanowień Regulaminu.
4.17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu,
w szczególności w przypadku prowadzenia jakichkolwiek innych działań, które stanowią próby
obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii.
4.18. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii pozostają własnością Organizatora, o ile
postanowienia Regulaminu nie zawierają podstawy ich wydania Laureatom rezerwowym.
5.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora osoba
sprawująca nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: Nadzorca), która działa na
podstawie regulaminu wydanego przez Organizatora. Nadzorcą jest osoba, która:
5.1.

przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyła szkolenie z zakresu przepisów o grach
hazardowych i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności
związanych z nadzorowaniem Loterii;

5.2.

ma nienaganną opinię;

5.3.

posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

5.4.

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

6.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.

Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 1 września 2020 r. do 15 marca 2021 r.

6.2.

Reklamacje doręczone Organizatorowi po 15 marca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

6.3.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, 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):
6.3.1. w przypadku reklamacji zgłaszanych na piśmie: imię i nazwisko, dokładny adres
zamieszkania Uczestnika oraz podpis, a w przypadku Uczestników, o których mowa w
pkt 2.1.2. lub 2.1.3. Regulaminu: nazwa podmiotu biorącego udział w Loterii, adres
miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub jego siedziby oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu;
6.3.2. w przypadku reklamacji zgłaszanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz adres elektroniczny do
komunikacji, a w przypadku Uczestników, o których mowa w pkt 2.1.2. lub 2.1.3.
Regulaminu: nazwa podmiotu biorącego udział w Loterii, adres miejsca wykonywania
działalności gospodarczej lub jego siedziby, tożsamość osoby uprawnionej do
reprezentacji tego podmiotu oraz adres elektroniczny do komunikacji;
6.3.3. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
6.3.4. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna „ZEZŁOMUJ
AUTO W FIRMIE MACII I WYGRAJ NOWE”),
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6.3.5. treść żądania wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.
6.4.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:
6.4.1. na piśmie – listem poleconym na adres Organizatora tj. "MACII" STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW MACIEJ NOWAK, Śmiłowo 29e, 64-125 Poniec z dopiskiem "Reklamacja –
„ZEZŁOMUJ AUTO W FIRMIE MACII I WYGRAJ NOWE” albo osobiście do Organizatora
pod ww. adresem (od 1 września 2020 r. do 15 marca 2021 r. w dni robocze (tj.
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 16:00;
decyduje data doręczenia do Organizatora)
albo
6.4.2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail wysłanej
na adres macii108@vp.pl z tematem „Reklamacja – ZEZŁOMUJ AUTO W FIRMIE MACII I
WYGRAJ NOWE” w okresie o 1 września 2020 r. do 15 marca 2021 r. - decyduje data
doręczenia do Organizatora)

6.5.

Nie jest dopuszczalne złożenie reklamacji w innej formie.

6.6.

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu
nastąpi do 22 marca 2021 r. W przypadku reklamacji złożonej na piśmie powiadomienie o
rozstrzygnięciu nastąpi w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji. W
przypadku reklamacji złożonej za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci
wiadomości e-mail powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie zwrotnej wiadomości email na adres elektroniczny do komunikacji wskazany przez Uczestnika. Decyzje Organizatora w
przedmiocie reklamacji są ostateczne.

6.7.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Organizatora w
przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

6.8.

Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016
– zwane dalej RODO, Organizator loterii informuję, że:
7.1.1

Administratorem danych Uczestnika/Laureata loterii jest Maciej Nowak prowadzący
działalności gospodarczą pod firmą ’’MACII’’ STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MACIEJ
NOWAK z siedzibą w Śmiłowo 29e, 64-125 Poniec, REGON: 411286024, NIP:
6961138375;

7.1.2

Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie na ww. adres siedziby;

7.1.3

Dane osobowe Uczestnika/Laureata loterii pozyskane przez ww. Administratora będą
przetwarzane w celu:
7.1.3.1

wykonania umowy w związku z realizacją oświadczenia potwierdzającego
udział w ww. loterii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
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7.1.3.2

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
z organizacją przedmiotowej loterii, w szczególności przyjmowania kuponów
loteryjnych, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody,
prowadzenia komunikacji, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, prowadzenia sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w zakresie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.);

7.1.3.3

publikacji na stronie internetowej Loterii, antenie ,,Radio Elka” oraz „Radio
Plus” Legnica Laureatów loterii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

7.1.3.4

prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w związku z obsługą,
dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

7.2.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje
się na stronie www.macii.pl oraz w załączniku Regulaminu loterii promocyjnej ,,ZEZŁOMUJ
AUTO
W FIRMIE MACII I WYGRAJ NOWE’’.

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora, a także na stronie internetowej www.macii.pl
w terminie od dnia 1 września 2022 r. do 22 marca 2021 r.

8.2.

Udział w Loterii jest dobrowolny.

8.3.

Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.4.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o grach
hazardowych, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

8.5.

Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie
określonym w ustawie o grach hazardowych oraz po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu
dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta.

8.6.

Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych
(wydanych) wygranych.
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ZAŁĄCZNIK
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ LOTERII PN.
„ZEZŁOMUJ AUTO W FIRMIE MACII I WYGRAJ NOWE”
Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 – zwane dalej RODO,
Organizator loterii informuję, że:
1.

Administratorem danych Uczestnika/Laureata loterii jest Maciej Nowak prowadzący
działalności gospodarczą pod nazwą ’’MACII’’ STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW MACIEJ
NOWAK z siedzibą w Śmiłowo 29e, 64-125 Poniec, REGON: 411286024, NIP: 6961138375.

2.

Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie na ww. adres siedziby.

3.

Dane osobowe Uczestnika/Laureata loterii pozyskane przez ww. Administratora będą
przetwarzane w celu:
a)

wykonania umowy w związku z realizacją oświadczenia potwierdzającego udział w ww.
loterii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
organizacją przedmiotowej loterii, w szczególności przyjmowania kuponów loteryjnych,
ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, prowadzenia komunikacji,
wydania
nagrody,
rozpatrzenia
ewentualnych
reklamacji,
prowadzenia
sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie przepisów ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn.
zm.);

c)

publikacji na stronie internetowej Loterii, antenie ,,Radio Elka” oraz „Radio Plus” Legnica
Laureatów loterii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d)

prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w związku z obsługą,
dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO.

4.

Odbiorcą danych osobowych Uczestnika/Laureata loterii mogą być podmioty współpracujące z
Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doręczania
korespondencji i przesyłek oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.

Dane osobowe Uczestnika/Laureata będą przechowywane przez okres trwania loterii, jednak
nie krócej niż do momentu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. W przypadku danych
osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, dane będą przechowywane
tak długo, jak wymagają przepisy o grach hazardowych oraz przepisy prawa podatkowego.

6.

Uczestnikom/Laureatom loterii przysługuje prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dostępu do podanych danych zgodnie z art. 15 RODO;
sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO (przysługuje tylko w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie umowy);
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
(00-193), przy. Ul. Stawki 2.
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7. Podanie przez Uczestnika/Laureata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w loterii, wydania nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii, wydania nagrody oraz rozpatrzenia
reklamacji.
8. Dane osobowe Uczestnika/Laureata loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym opartego na profilowaniu
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