
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ  
pod nazwą „WYGRAJ NA DŻEM DOBRY!” 

 
1. Organizator, nazwa, czas trwania loterii, definicje 

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „WYGRAJ NA DŻEM DOBRY!” 

(zwanej dalej „Loterią”) jest QUAD GRAPHICS/EUROPE Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą główną w Wyszkowie ul. 

Pułtuska 120, 07-200 Wyszków, biuro Organizatora: ul. Skierniewicka 10 A, 01-

230 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”). 
1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 października 2020 r. i trwa do dnia 2 lutego 

2021 r. Termin ten obejmuje: zakup Produktów promocyjnych, rejestrację w 

Loterii, losowania nagród, ogłoszenie wyników losowań, nieprzekraczalny 

termin wydania nagród, ewentualne reklamacje. 
1.3. Sprzedaż Produktów promocyjnych uprawniających do udziału w Loterii trwa 

od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. 
1.4. Loteria urządzana jest na terenie całej Polski. 
1.5. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.). 

1.6. Definicje: 
a. Uczestnicy Loterii – Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem”) 

jest każda osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu przepisu 

art. 22¹ kodeksu cywilnego, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

ukończyła 18 lat, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 1.6. b. Regulaminu, 

która spełni warunki opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu; 
b. Osoby wyłączone z udziału w Loterii – w Loterii nie mogą uczestniczyć: 

osoby prawne, członkowie Komisji Nadzoru, zarząd i pracownicy 

Organizatora, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby 

zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów o dzieło i umów 

zlecenia oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, przysposobieni oraz 

przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób; 
c. Produkt promocyjny (zwany dalej „Produktem promocyjnym”) –  

dowolny produkt dżemowy marki Łowicz zakupiony w okresie od 1 

października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  
d. Zakup promocyjny upoważniający do udziału w Loterii (zwany dalej 

„Zakupem promocyjnym”) - to jednorazowy zakup  dowolnego Produktu 

promocyjnego w terminie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 



listopada 2020 r. w Sklepie na terenie Polski i udokumentowany jednym 

oryginalnym Dowodem zakupu.  
Produkty promocyjne mogą być dostępne w Punktach sprzedaży zarówno 

przed rozpoczęciem okresu sprzedaży Produktu promocyjnego, jak i po 

jego upływie, jednakże Zakup promocyjny dokonany poza okresem 

sprzedaży Produktów promocyjnych nie uprawnia do wzięcia udziału w 

Loterii.  

W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości będącej 

wielokrotnością wymaganego minimum, udokumentowanym na jednym 

Dowodzie zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość 

możliwości zgłoszeń do Loterii.  

Zakup Produktów promocyjnych udokumentowanych jednym Dowodem 

zakupu uprawnia wyłącznie do jednorazowej rejestracji w Loterii.  

e. Sklep - dowolny sklep internetowy lub stacjonarny zlokalizowany na terenie 

całej Polski, w którym można dokonać Zakupu promocyjnego. 

f. Dowód tożsamości – to ważny dokument taki jak dowód osobisty lub 

paszport Uczestnika; 
g. Dowód zakupu  – to paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę 

fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), 

które stanowią dowód dokonania zakupu Produktu promocyjnego w 

rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:  
- Dowód zakupu promocyjnego jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Sklep, 

podmiot faktycznie prowadzący detaliczną sprzedaż produktów 

spożywczych w punkcie handlowym i nie jest podrobiony lub sfałszowany. 

- Dowód zakupu promocyjnego nie jest uszkodzony, zniszczony, 

nieczytelny, tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich 

autentyczności, a w szczególności Dowód zakupu promocyjnego nie jest 

przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi 

połączenia dwóch różnych dowodów zakupów promocyjnych. W liście 

zakupów na Dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup 

dotyczy Produktu promocyjnego. 

Data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu promocyjnego powinna 

obejmować termin od dnia 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. 
h. Strona internetowa Loterii – przygotowana dla potrzeb Loterii strona 

internetowa pod adresem www.loteria-lowicz.pl, na której znajduje się 

specjalnie przygotowany Formularz zgłoszeniowy do rejestracji w Loterii. 



Rejestracja w Loterii na Stronie internetowej Loterii jest dobrowolna, ale 

niezbędna do wzięcia udziału w Loterii; 
i. Formularz zgłoszeniowy (zwany dalej „Formularzem zgłoszeniowym”) 

– dostępny na stronie internetowej Loterii. Formularz zawiera miejsce na 

wpisanie przez Uczestnika następujących danych:  
a. kod pocztowy miejsca dokonania zakupu Produktu promocyjnego,  
b. wskazanie sieci sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu 

Produktu promocyjnego poprzez wybór sklepu z rozwijanej listy 

wyboru,  

c. numer Dowodu zakupu; 

d. data zakupu Produktu promocyjnego; 

e. imię Uczestnika; 

f. adres e-mail Uczestnika; 

g. numer telefonu Uczestnika; 

oraz następujące, uprawniające do udziału w Loterii zgody i 

oświadczenia: 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika na udział w Loterii; 

• oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Loterii 

dostępnego na Stronie internetowej Loterii; 

• oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną od 

udziału w Loterii; 

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w celu wzięcia udziału 

w Loterii. 

Uczestnik wyraża zgodę/akceptuje treść powyższych obowiązkowych i 

warunkujących udział w Loterii oświadczeń poprzez zaznaczenie tzw. 

„checkbox-ów”.  

 

Dodatkowo Formularz zgłoszeniowy zawiera: 

nieobowiązkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  

marketingowych, jej brak nie warunkuje udziału w Loterii.  

 

Formularz zgłoszeniowy zawiera również pytanie o to, skąd Uczestnik 

dowiedział się o Loterii. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest 

obowiązkowe i nie warunkuje udziału w Loterii. 
 

 



Uczestnik wyraża zgodę/akceptuje lub nie wyraża zgody i nie akceptuje 

treści nieobowiązkowej zgody na przetwarzanie jego danych do celów 

marketingowych poprzez zaznaczenie tzw. „checkbox-ów”.  

 

Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

 

Na końcu Formularza zgłoszeniowego znajduje się mechanizm 

zabezpieczający reCHAPTA (na bazie systemu v3), dzięki któremu 

każdy Formularz zgłoszeniowy przechodzi odpowiednią weryfikację. 

 

j. Nagrody – nagrody pieniężne (dalej jako: „Nagrody codzienne”) - 15 

nagród  przyznawanych codziennie od 01.10.2020 r. do 01.12.2020 r.                

o wartości 50 zł każda i 5 nagród przyznawanych codziennie od 01.10.2020 

r. do 01.12.2020 r.  o wartości 100 zł każda oraz nagrody główne (dalej jako: 

„Nagrody główne”) - 9 nagród o wartości 10 000 zł każda. 
 

 

2. Warunki uczestnictwa w Loterii 
2.1. Aby wziąć udział w Loterii należy: w terminie od dnia 1 października 2020 r. do 

dnia 30 listopada 2020 r. zakupić Produkt promocyjny, zachować Dowód 

zakupu, a następnie zarejestrować się w Loterii poprzez prawidłowe 

wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na Stronie internetowej Loterii w 

terminie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 1 grudnia 2020 r.   
2.2. Uczestnik rejestrując się na Stronie internetowej Loterii wypełnia prawidłowo 

Formularz zgłoszeniowy, w którym podaje wszystkie wymagane dane, tj.: 
a. kod pocztowy dokonania zakupu Produktu promocyjnego; 
b. wskazanie sieci sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu 

Produktu promocyjnego poprzez wybór sklepu z rozwijanej listy 

wyboru,  

c. swoje imię i adres e-mail; 
d. numer telefonu;  
e. numer Dowodu zakupu; 
f. datę zakupu Produktu promocyjnego; 

oraz potwierdza wszystkie obowiązkowe zgody i oświadczenia. Podanie 

danych i potwierdzenie obowiązkowych zgód i oświadczeń jest dobrowolne, ale 

niezbędne do udziału w Loterii. 



2.3. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego, na Stronie 

internetowej Loterii Uczestnik otrzyma komunikat z informacjami o tym: 
a. czy jego zgłoszenie (rejestracja w Loterii) zostało przyjęte przez 

Organizatora; 
b. czy Uczestnik wygrał Nagrodę codzienną;  
c. wartość wygranej Nagrody codziennej.  
Uczestnik, który nie wygrał Nagrody codziennej otrzyma informację o 

tym, że jego zgłoszenie do Loterii bierze dalej udział w losowaniu jednej 

z Nagród głównych. Komunikat będzie zawierał również zachęcenie 

Uczestnika do tego, aby dokonał kolejnego Zakupu promocyjnego 

upoważniającego do udziału w Loterii, aby zwiększyć swoje szanse na 

wygraną. 
2.4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego każdy Uczestnik 

otrzyma również link do podstrony, z której Uczestnik będzie mógł pobrać tzw. 

„przepiśnik” w formie edytowalnego pliku pdf. 

2.5. Każdy prawidłowo zarejestrowany na Stronie internetowej Loterii Dowód 

zakupu otrzyma unikalny numer ID. 

2.6. Jeden Uczestnik może zarejestrować się do Loterii wiele razy. Jeden Dowód 

zakupu może być jednak zarejestrowany tylko jeden raz. Zakup wielu 

Produktów promocyjnych, potwierdzonych jednym Dowodem zakupu nie 

uprawnia do dokonania większej ilości zgłoszeń.  

2.7. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii wiele Nagród codziennych i wiele 

Nagród głównych.  

 
3. Przyznawanie nagród w Loterii: 

3.1. Nagrody w Loterii będą przyznawane w drodze losowań.  

3.2. Losowanie Nagród codziennych odbywa się przy pomocy bramek czasowych, 

które będą uruchomione 20 razy na dobę, codziennie, od 1 października 2020 

r. do 1 grudnia 2020 r. W każdej dobie w czasie od 1 października 2020 r. do 1 

grudnia 2020 r.  zostanie przyznanych 15 Nagród codziennych o wartości 50 zł 

każda i 5 nagród codziennych o wartości 100 zł każda. W przypadku, kiedy 

żaden Uczestnik nie przesłał zgłoszenia rejestracyjnego do Loterii w określonej 

bramce czasowej, wówczas nagroda z danej bramki czasowej przechodzi do 

kolejnej bramki czasowej i następuje kumulacja nagród, tj. w następnej bramce 

czasowej następuje powiększenie ilości nagród o nagrodę z poprzedniej 

bramki. Procedura ta będzie powtarzana do momentu skutecznego przyznania 

nagród w danej bramce czasowej jednak nie później niż w terminie do 



01.12.2020 r. do godziny 23:59:59. Nieprzyznane nagrody po wyczerpaniu ww. 

procedury przyznawania nagród  codziennych pozostają do dyspozycji 

Organizatora.        

3.3. Losowania Nagród głównych odbywają się ręcznie i nadzoruje je powołana 

przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej „Komisją”. 

Losowania Nagród głównych są prowadzone w biurze Organizatora Loterii w 

Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10 A w następujących terminach: 

 

 

NAGRODA GŁÓWNA 
Przedział czasowy rejestracji w Loterii 
upoważniający do udziału w losowaniu 
Nagrody Głównej  

Data 
losowania  

PIERWSZA NAGRODA GŁÓWNA  1.10.2020 – 7.10.2020  8.10.2020  

DRUGA NAGRODA GŁÓWNA  8.10.2020 – 14.10.2020  
 

15.10.2020  
TRZECIA NAGRODA GŁÓWNA  15.10.2020 – 21.10.2020  22.10.2020  

CZWARTA NAGRODA GŁÓWNA  22.10.2020 – 28.10.2020  
 

29.10.2020  
PIĄTA NAGRODA GŁÓWNA  29.10.2020 – 4.11.2020  5.11.2020  
SZÓSTA NAGRODA GŁÓWNA  5.11.2020 – 11.11.2020  12.11.2020  
SIÓDMA NAGRODA GŁÓWNA  12.11.2020 – 18.11.2020  19.11.2020  
ÓSMA NAGRODA GŁÓWNA  19.11.2020 – 25.11.2020  26.11.2020  
DZIEWIĄTA NAGRODA GŁÓWNA  26.11.2020 – 1.12.2020  3.12.2020  
 

 

3.4. Losowanie każdej z dziewięciu Nagród Głównych odbędzie się spośród 

wszystkich prawidłowych zgłoszeń dokonanych w okresie promocyjnym według 

dat zawartych w tabeli w punkcie 3.3. niniejszego Regulaminu. 

3.5. Oprócz zwycięskiego Formularza zgłoszeniowego o unikalnym numerze ID, 

podczas losowania Nagród głównych Komisja wylosuje podczas każdego 

losowania jako ostatnie jedno tzw. zgłoszenie rezerwowe. W przypadku 

negatywnej weryfikacji Laureata lub braku dostarczenia przez niego informacji 

niezbędnych do przekazania Nagrody głównej, Nagroda główna przyznawana 

jest Laureatowi, którego Formularz zgłoszeniowy o danym numerze ID 

wylosowano jako tzw. zgłoszenie rezerwowe. W przypadku negatywnej 

weryfikacji Laureata rezerwowego lub braku dostarczenia przez niego 

informacji niezbędnych do przekazania Nagrody głównej, nagroda taka 

przechodzi do dyspozycji Organizatora.  



3.6. Po zakończeniu każdego losowania Nagród głównych Komisja sporządza 

protokół z  podaniem wyników  danego losowania.  

 

4. Nagrody w Loterii 
4.1. Nagrodami w Loterii są: 

Nagrody codzienne:  

- 930  nagród codziennych o wartości 50 zł każda, łączna wartość nagród 

codziennych o wartości 50 zł – 46 500 zł brutto; 

 - 310 nagród codziennych o wartości 100 zł każda, łączna wartość nagród 

codziennych o wartości 100 zł – 31 000 zł brutto. 

 

Nagrody główne:  

- 9 nagród o wartości 10 000 zł brutto  każda, do każdej Nagrody głównej 

zostanie dodana nagroda finansowa o wartości 1 111 zł brutto z 

przeznaczeniem na uregulowanie podatku od  danej Nagrody głównej, łączna 

wartość każdej Nagrody głównej 11 111 zł brutto.  

Łączna wartość Nagród głównych  99 999 zł brutto.  

 

Łączna liczba nagród w Loterii to 1 249 szt., łączna wartość wszystkich 
Nagród w Loterii to 177 499 zł  brutto.  

 

5. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród w Loterii. 
5.1. Uczestnik, który wygrał Nagrodę codzienną otrzyma  informację o wygranej 

w dniu przyznania wygranej lub najpóźniej jeden dzień po przyznaniu danemu 

Uczestnikowi wygranej w postaci Nagrody codziennej poprzez (1) wiadomość 

e-mail (na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym) oraz (2) w formie 

komunikatu na podstronie Strony internetowej Loterii www.loteria-lowicz.pl, w 

którym to komunikacie znajdzie się informacja o wygranej oraz o tym, w jaki 

sposób Laureat Nagrody codziennej powinien przesłać Organizatorowi 

informacje niezbędne do otrzymania Nagrody codziennej. Laureat Nagrody 

codziennej powinien pod rygorem utraty prawa do wygranej w ciągu 3 dni od 

otrzymania informacji o wygranej wypełnić Formularz odbioru nagrody 

codziennej o następujące dane: imię, nazwisko i numer konta bankowego, na 

które zostanie przekazana wygrana Nagroda codzienna. Laureat ww. dane 

niezbędne do odbioru Nagrody codziennej przesyła poprzez wypełnienie 

Formularza odbioru nagrody codziennej (Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Loterii), do którego link Laureat otrzymuje bezpośrednio po otrzymaniu 



komunikatu o wygranej na podstronie Strony internetowej Loterii www.loteria-

lowicz.pl. Link do Formularza odbioru nagrody codziennej Organizator przesyła 

Laureatowi również w wiadomości e-mail informującej o wygranej i sposobie jej 

odbioru.  

5.2. Uczestnik, który wygrał Nagrodę główną otrzyma informację o wygranej w 

dniu przyznania wygranej lub najpóźniej jeden dzień po przyznaniu danemu 

Uczestnikowi wygranej w postaci Nagrody głównej (1) sms-em (na numer 

telefonu wskazany w Formularzu zgłoszeniowym); (2) w wiadomości e-mail 

przesłanej przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Laureata na 

Formularzu zgłoszeniowym do Loterii,  w której znajdzie się informacja o tym, 

w jaki sposób Laureat Nagrody głównej powinien przesłać Organizatorowi 

informacje niezbędne do otrzymania Nagrody głównej, tj.: 

a. numer rachunku bankowego, na który Organizator powinien przesłać 

Nagrodę główną; 

b. imię i nazwisko Laureata Nagrody głównej; 

c. miasto, z którego pochodzi Laureat. 

5.3. Laureat Nagrody głównej ma obowiązek (pod rygorem utraty prawa do nagrody) 

przesłać e-mailem na adres e-mailowy Organizatora dzemdobry@loteria-

lowicz.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji e-mailowej od 

Organizatora Loterii o wygranej nagrodzie, potwierdzenie zapoznania się z 

informacją o wygranej nagrodzie wraz z informacjami niezbędnymi do 

przesłania przez Organizatora Nagrody głównej tj. imię, nazwisko, miasto, z 

którego pochodzi Laureat oraz numer konta bankowego, na które ma zostać 

przekazana nagroda. Laureat Nagrody głównej ma obowiązek (pod rygorem 

utraty prawa do nagrody) przesłać również na adres biura Organizatora oryginał 

Dowodu zakupu w ciągu 5 dni roboczych od dnia ww. potwierdzenia przez 

niego Organizatorowi zapoznania się z informacją o wygranej Nagrodzie 

głównej. W przypadku niespełnienia przez Laureata powyższych warunków, 

analogiczna procedura zostanie powtórzona w stosunku do pierwszego 

Laureata rezerwowego (tzw. zgłoszenie rezerwowe). W przypadku braku 

spełnienia warunku wydania Nagrody przez Laureata i Laureata rezerwowego, 

Nagroda główna pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

5.4. Dodatkowo  wyniki losowania Nagród głównych zostaną podane do wiadomości 

na stronie internetowej Loterii poprzez publikację imienia, pierwszej litery 

nazwiska i miasta, z którego pochodzi dany Laureat Nagrody głównej w ciągu 

5 dni od przyznania nagrody.   



5.5. Organizator ma prawo zażądać od Laureata każdej Nagrody codziennej w Loterii 

(pod rygorem utraty prawa do nagrody przez Laureata) oryginału Dowodu zakupu. 

Żądanie Organizatora może nastąpić jedynie na piśmie w postaci wiadomości e-

mail przesłanej do danego Laureata na adres e-mailowy wskazany w Formularzu 

zgłoszeniowym, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyznania 

nagrody danemu Laureatowi. W przypadku takiego żądania Laureat zobowiązany 

jest do przesłania w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data wpływu do biura 

Organizatora) od wystąpienia żądania listem poleconym do Organizatora na 

adres jego biura oryginału Dowodu zakupu. W przypadku braku przesłania przez 

Laureata oryginału Dowodu zakupu, Laureat taki traci prawo do nagrody.  

5.6. Po otrzymaniu od Laureata wszystkich niezbędnych informacji do przekazania 

nagrody w Loterii, Organizator Loterii w ciągu 14 dni roboczych, nie później niż 

do 22 grudnia 2020 r. prześle do Laureata nagrodę (wykona przelew na kwotę 

odpowiadającą wartości wygranej  Nagrody). 

5.7. Organizator sporządza Protokół wydania (dalej jako „Protokół”) Nagrody 

głównej.  

5.8. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 

dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2019 poz.1387) art. 21.1.6a, przed wydaniem 

nagród, których jednostkowa wartość przekracza 2 280,00 zł Organizator 

pobiera zaliczkę na zryczałtowany podatek od nagrody w wysokości 10% 

wartości nagrody, a następnie przekazuje tą zaliczkę do właściwego urzędu 

skarbowego. 

5.9. Nagrody nieodebrane w terminie do 24 grudnia 2020 r. przechodzą do 

dyspozycji Organizatora Loterii. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej 

Nagrody na inną nagrodę. 

5.10. Na żądanie Laureata, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o 

uzyskanej Nagrodzie z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 

20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

6. Zapewnienie prawidłowości organizacji Loterii 
6.1. Nad  prawidłowym  przebiegiem  Loterii  czuwa  powołana  przez  Organizatora 

Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej „Komisją”, w składzie której 

znajduje się minimum jedna osoba posiadająca Zaświadczenie o odbyciu 

szkolenia w zakresie przepisów ustawy z  dnia 19  listopada  2009  roku o  grach  

hazardowych i  Regulaminu  przedmiotowej Loterii. Organizator wydał 

Regulamin działania tej Komisji.  



6.2. Komisja  sporządza  protokół  z  losowania Nagród głównych z  podaniem  

wyników losowania.   

6.3. Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z protokołem w biurze 

Organizatora Loterii. 

6.4. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

6.5. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 

 

7. Dane osobowe 
7.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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.UEL119 z  04.05.2016  str.1),  

Organizator  Loterii  informuje, że administratorami danych osobowych 

Uczestników loterii są: 
a. Organizator Loterii: QUAD GRAPHICS/EUROPE Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkowie ul. 

Pułtuska 120, 07-200 Wyszków; 
Z Administratorem Danych Osobowych Organizatora można 

skontaktować się pod adresem LoteriaRODO@quad.com lub 

pisemnie na adres biura Organizatora: ul. Skierniewicka 10 A, 01-

230 Warszawa. 

 
b. Grupa Maspex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 

37. 34-100 Wadowice, posługująca się numerem KRS 0000571274. 

Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych 

Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do 

korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 

Wadowice, adres e-mail: iodloterie@maspex.com. 

 
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w następujących celach: 

a. przez Administratora danych osobowych QUAD 
GRAPHICS/EUROPE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 



• w  celu  związanym  z  organizacją  przedmiotowej  Loterii,  tj.  w  

celu  przyjmowania zgłoszeń  do  Loterii,  ustalenia  prawa  danego  

Uczestnika  do  uzyskania  Nagród, wydania  Nagród,  rozpatrzenia  

ewentualnych  reklamacji  oraz  wykonania niezbędnych 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących 

na Organizatorze Loterii w związku z urządzeniem Loterii i 

obowiązkami sprawozdawczymi i podatkowymi – tj.  w  celu  

realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); 

• w  celu  obrony  przed  ewentualnymi  roszczeniami  Uczestników,  

tj.  w  prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez 

Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.). 

b. przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z 
o.o. Sp.k.: 

• w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie 

działań promocyjnych na rzecz marki Łowicz tj. w prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.), 

• w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie 

realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 

6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r). 

7.2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców 

Administratorów danych osobowych – podmioty, z których usług korzystają 

Administratorzy danych osobowych przy realizacji swoich obowiązków. 

7.3.  Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  Loterii  odbywa  się  zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

7.4. Podanie  danych  osobowych  przez  Uczestnika  jest  dobrowolne,  lecz  

niezbędne  do wzięcia udziału w Loterii. 

7.5. Uczestnikowi przysługuje: 

a. prawo dostępu do podanych danych osobowych,  



b. prawo  żądania  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania 

podanych danych osobowych,  

c. prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   podanych   

danych osobowych, 

d. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

7.6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

jego danych  osobowych  w  celu  marketingu  bezpośredniego  do  

Administratora  danych osobowych Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. na adres 

mailowy: iodloterie@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w 

pkt. 7.1. lit. b). W  przypadku  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  

danych  osobowych  w  celu marketingu bezpośredniego dane osobowe 

Uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu. 

7.7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych 

osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami.  W  takim  

przypadku  Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał 

danych objętych sprzeciwem, chyba, że  zaistnieją  inne  prawnie  uzasadnione  

podstawy  do  przetwarzania,  nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

7.8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych  Osobowych,  w  sytuacji  gdy  Uczestnik  uzna,  że  jego  dane  

osobowe  są przetwarzane z naruszeniem przepisów. 

7.9. Dane  osobowe  Uczestnika  mogą  być  przekazane  przez  Administratora  

danych osobowych – Organizatora Loterii QUAD GRAPHICS/EUROPE 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - innym podmiotom tj. w 

szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 

technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu  www,  w  

których  gromadzone  są  dane  osobowe  Uczestników  Loterii, podmiotom  

realizującym  wykonanie Nagrody  oraz  podmiotom  świadczącym  usługi 

pocztowe/kurierskie  w  celu  doręczenia  Nagród,  a  także  podmiotom  

obsługującym organizatora loterii prawnie i księgowo. 

7.10. Dane  osobowe  Uczestnika  mogą  być  przekazane  przez  administratora  

danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Ząbkowskiej 27, 03-736 Warszawa do podmiotów świadczących dla 

niego usługi – organizatora  loterii,  podmiotów  świadczących  usługi  IT  oraz  



podmiotów świadczących  usługi prawne, podatkowe i doradcze  w  zakresie  

obrony  przed  roszczeniami,  w  szczególności  kancelariom  prawnym,  

podatkowym,  firmom  windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, 

brokerom ubezpieczeniowym. 

7.11. Dane osobowe  Uczestników  będą  przechowywane  do  czasu  wygaśnięcia 

ewentualnych  roszczeń  Uczestników,  które  są  związane  z  Loterią,  dane  

osobowe Laureatów  mogą  być  jednak  przechowywane  w  okresie  

przewidzianym  dla  celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

7.12. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7.13. Administrator osobowych  nie  korzysta  z  systemów  służących  do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania 

danych, w tym profilowania. 

 

 

8. Postępowanie reklamacyjne  
8.1. Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres biura 

Organizatora Loterii w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10 A, kod pocztowy 

01-230 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 

e-mail: dzemdobry@loteria-lowicz.pl z dopiskiem „Reklamacja - Loteria 
WYGRAJ NA DŻEM DOBRY!” z  podaniem imienia  i  nazwiska, adresu e-mail  

do komunikacji oraz  adresu  zamieszkania  Uczestnika Loterii, daty i miejsca  

zdarzenia,  którego  dotyczy  roszczenie,  rodzaju  gry  oraz  treści  żądania.               
8.2. Reklamacje są zgłaszane w terminie do 15 stycznia 2021 r. Decyduje data 

wpływu reklamacji do Organizatora Loterii. 
8.3. Reklamacje rozpatruje Komisja. 
8.4. Postępowanie  reklamacyjne  trwa  14  dni,  włączając  w  to  pisemne  

zawiadomienie Uczestnika  o  jego  wyniku,  decyduje  data  nadania  listu  

poleconego. 
8.5. Po  wyczerpaniu  postępowania  reklamacyjnego  Uczestnikowi  przysługuje  

prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 
8.6. Termin  przedawnienia  roszczeń  z  tytułu  udziału  w  niniejszej  Loterii  

promocyjnej wynosi  6  miesięcy  i  biegnie  od  dnia,  w  którym  roszczenie  

stało  się  wymagalne.                  
8.7. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia 

ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację. 



 

 

9. Postanowienia końcowe 
9.1. Przystępując do Loterii Uczestnik ma możliwość zapoznania się z regulaminem 

Loterii.  

9.2. Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w terminie od dnia 1 października 
2020 r.  do dnia 2 lutego 2021 r.  na stronie internetowej Loterii oraz w biurze 

Organizatora Loterii.  

9.3. Na pisemną prośbę Uczestnika Loterii Regulamin Loterii zostanie przesłany 

pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. 

9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z  

przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata Nagrody.  

9.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym 

Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa. 

9.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781). 

 

 

Organizator  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1: 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DO LOTERII „WYGRAJ NA DŻEM DOBRY!” 

 

• kod pocztowy miejsca dokonania zakupu Produktu promocyjnego,  

• sieć sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu 

promocyjnego,  

• numer Dowodu zakupu; 

• data zakupu Produktu promocyjnego; 

• imię Uczestnika; 

• adres e-mail Uczestnika; 

• numer telefonu Uczestnika; 

 

Oświadczenia: 
 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika na udział w Loterii; 

• oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Loterii 

dostępnego na Stronie internetowej Loterii; 

• oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną od udziału 

w Loterii; 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych  w celu wzięcia udziału w 

Loterii; 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach  marketingowych 

– zgoda nieobowiązkowa. 

 

Dodatkowe pytanie:  
 

„Skąd dowiedziałeś się o Loterii?” 

 

Uczestnik wyraża zgodę/akceptuje treść powyższych obowiązkowych i 

warunkujących udział w Loterii oświadczeń poprzez zaznaczenie tzw. 

„checkbox-ów”.  

 

 

 



Załącznik nr 2: 

 

FORMULARZ ODBIORU NAGRODY CODZIENNEJ 
LOTERII „WYGRAJ NA DŻEM DOBRY!” 

 
• imię i nazwisko 

• numer rachunku bankowego 
 

 

Uczestnik przesyła dane poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.  


