REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„XX TOYOTA PÓŁMARATON WAŁBRZYCH”
Postanowienia ogólne
1. Nazwa loterii
1.1 Loteria będzie prowadzona pod nazwą „XX TOYOTA PÓŁMARATON WAŁBRZYCH”.
2. Nazwa Organizatora loterii
2.1 Organizatorem Loterii jest Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ”
Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, tel. (+ 48) 74 660 93 01, fax:
(+48) 74 660 93 03, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl, strona: www.aqua-zdroj.pl.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie
3.1 Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej we Wrocławiu oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej
"Regulaminem".
4. Zasięg loterii
4.1 Loteria ma zasięg lokalny – obejmuje teren województwa dolnośląskiego, w szczególności miasto
Wałbrzych, z zastrzeżeniem, że w dniu 16.08.2019 r. w godzinach 15:00 – 19:00 zgłoszenia do Loterii
przyjmowane są również w Salonie Nowakowski Bielany Wrocławskie.
5. Czas trwania Loterii
5.1 Loteria rozpoczyna się w dniu 16.08.2019 r. o godz. 15.00, a kończy w dniu 13.09.2019 r. (ostateczny
termin rozpatrzenia reklamacji).
6. Miejsce i termin zgłaszania się do Loterii
6.1 Zgłoszenia do Loterii można dokonywać w biurze zawodów:
a) 16.08.2019 r. w godzinach 15:00 – 19:00 - Salon Toyota Nowakowski Bielany Wrocławskie;
b) 17.08.2019 r. w godzinach 16:00 – 20:30 - Hala Lekkoatletyczna im. Wałbrzyskich Olimpijczyków;
c) 18.08.2019 r. w godzinach 07:00 – 10:00 - Hala Lekkoatletyczna im. Wałbrzyskich Olimpijczyków.
7. Definicje
7.1 Biuro zawodów
a) Salon Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, mieszczący się przy ul. Czekoladowej 10,
55-040 Bielany Wrocławskie – biuro funkcjonuje w dniu 16.08.2019 r. w godzinach 15:00 – 19:00;
b) Hala Lekkoatletyczna im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu, mieszcząca się przy
ul. Chopina 1a (58-301 Wałbrzych) – biuro funkcjonuje w dniu 17.08.2019 r. w godzinach
16:00 – 20:30 oraz w dniu 18.08.2019 r. w godzinach 07:00 – 10:00.
7.2 Kupon loteryjny
a) Dostępny w biurze zawodów, od godz. 15:00 w dniu 16.08.2019 r. do godz. 10:00 w dniu
18.08.2019 r. kupon loteryjny, przeznaczony do wypełnienia przez Uczestnika Loterii, w celu
zgłoszenia udziału w Loterii.
b) Kupon loteryjny oznaczony jest indywidualnym numerem i zawiera puste miejsca przeznaczone na
podanie bezwzględnie wymaganych danych osobowych Uczestnika Loterii, tj.:
− imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania z kodem pocztowym;
− nr telefonu komórkowego;
− adresu e-mail (jeżeli Uczestnik posiada);
− numeru startowego przydzielonego przez Organizatora biegu;
− wyrażenia zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej Loterii
o następującej treści poprzez zaznaczenie pola: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) przez Organizatora loterii promocyjnej urządzanej pn. „XX
TOYOTA PÓŁMARATON WAŁBRZYCH” dla celów związanych z organizacją loterii i jej
przeprowadzeniem. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje
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mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawienia lub usunięcia oraz zaprzestania
przetwarzania. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest
Organizator: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z
o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (58-304 Wałbrzych). Administrator wyznaczył
inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74
848 84 94. ”;
− akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Zapoznałem się
z Regulaminem loterii promocyjnej pn.: „XX TOYOTA PÓŁMARATON WAŁBRZYCH” i wyrażam
zgodę na jego treść”;
− złożenie własnoręcznego podpisu Uczestnika wraz z datą.
7.3 Urna Promocyjna
Przezroczysty, zabezpieczony przed otwarciem i przygotowany dla potrzeb Loterii pojemnik,
przeznaczony do wrzucania kuponów loteryjnych. Urna promocyjna usytuowana jest w ustanowionych
biurach zawodów, w dniach i godzinach ich otwarcia, zgodnie z pkt 7.1 Regulaminu. Urna promocyjna
zostanie finalnie zamknięta i zabezpieczona przed ingerencją z zewnątrz za pomocą plomb o godz.
10:00 w dniu 18.08.2019 r. aż do czasu, kiedy rozpocznie się publiczne losowanie Nagród w Loterii.
7.4 Punkt Obsługi Loterii
Oznaczone miejsce w wymienionym w pkt 7.1 Regulaminu biurze zawodów, w którym usytuowana jest
urna promocyjna oraz gdzie dostępne są kupony loteryjne oraz w którym obecny jest upoważniony
przedstawiciel Organizatora obsługujący Loterię.
8. Uczestnicy Loterii
8.1.
W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a także osoba nieposiadająca pełnych zdolności do czynności prawnych, za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
8.2.
W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, tj. Spółki Celowej Wałbrzyskie
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
ul. Ratuszowa 6 (58-304 Wałbrzych) oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
9. Zasady Loterii
9.1.
Na terenie biura zawodów znajduje się Punkt Obsługi Loterii, w którym usytuowana jest urna na
kupony loteryjne. Kupon loteryjny wydawany jest wraz z pakietem startowym.
9.2.
Warunkiem przystąpienia do Loterii jest:
a) dokonanie najpóźniej do godz. 9:45 w dniu 18.08.2019 r. weryfikacji swojego uczestnictwa w
biegu półmaratońskim lub biegu na 10,5 km, podczas imprezy sportowej: „XX TOYOTA
PÓŁMARATON WAŁBRZYCH”;
b) czytelne wypełnienie kuponu loteryjnego danymi, o których mowa w pkt. 7.2 lit. b
Regulaminu, udzielenie wymaganych zgód oraz opatrzenie go własnoręcznym podpisem we
wskazanym polu;
c) wrzucenie kuponu do urny do dnia 18.08.2019 r. do godz.10:00;
d) ukończenie w dniu 18.08.2019 r. biegu, zgodnie z przepisami regulaminów imprezy:
„XX Toyota Półmaraton Wałbrzych”.
9.3.
Zgłoszenia weryfikowane są przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora, który sprawuje
nadzór nad przebiegiem zgłaszania się Uczestników do Loterii w Punkcie Obsługi Loterii.
9.4.
Przystąpienie do udziału w loterii jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
to, że w przypadku wygrania Nagrody głównej zobowiąże się do nieusuwania obrandowania
(tj. oznaczenia naklejką) Nagrody głównej (samochodu osobowego) przez okres co najmniej
12 miesięcy, licząc od daty jej odbioru oraz zobowiąże się, że w połowie okresu obrandowania,
nie później niż do dnia 15.03.2020 r. prześle zdjęcia samochodu, na tle najbliższej atrakcji
turystycznej w miejscu swojego zamieszkania.
9.5.
W związku z postanowieniami pkt 9.4, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
w terminie 12 miesięcy liczonych od daty wręczenia nagrody, kontroli obdarowanego Uczestnika
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(Laureata) w zakresie zachowania obrandowania na aucie.
10. Nagrody
10.1.
Nagrodą Główną w Loterii jest 1 (słownie: jeden) samochód osobowy Toyota Aygo rocznik 2019,
kolor biały, silnik 1,0 benzyna, 5 drzwi o wartości rynkowej 37.300,00 zł brutto (słownie:
trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) ustalonej na dzień 27.06.2019 r. wraz z
nagrodą pieniężną w wysokości 4.144,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści cztery
złote 00/100). Łączna wartość Nagrody głównej wynosi: 41.444,00 zł brutto (słownie:
czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 00/100), przy czym pieniężna część
nagrody, w kwocie 4.144,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek
podatkowy od Laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu
Skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
10.2.
Nagrodą I-go stopnia w Loterii jest 1 (słownie: jeden) Voucher BTU Juwentur na wyjazd na
Lazurowe Wybrzeże we Francji o wartości 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych 00/100).
10.3.
Nagrodą II-go stopnia w Loterii jest 1 (słownie: jeden) Telewizor LG LED 43LK5000 CPU SINGLE
DIRECT DIMMING o wartości 1.098,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem
złotych 0/100).
10.4.
Nagrodą III-go stopnia w loterii jest 1 (słownie: jedna) wieża PHILIPS BTM2310/12 z bluetooth o
wartości 399,00 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
10.5.
Nagrodą IV-go stopnia w loterii jest 1 (słownie: jeden) Ekspres KRUPS KP1301 DOLCE GUSTO
LUMIO BIAŁY o wartości 299,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
00/100).
10.6.
Nagrodą V-go stopnia w loterii jest 1 (słownie: jedno) Żelazko PHILPS GC 3821/70 o wartości
249,99 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych 99/100).
10.7.
Wartość całej puli nagród wynosi: 44.989,99 złotych brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 99/100).
10.8.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, czy rzeczowego.
10.9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Laureatów Loterii.
10.10. Wszystkie nagrody w Loterii wydawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 1509 ze zm). Płatnikiem podatku
od Nagrody Głównej jest Organizator.
11. Losowanie
11.1.
W dniu 18.08.2019 r., po zakończeniu imprezy sportowej biegu „XX TOYOTA PÓŁMARATON
WAŁBRZYCH” w Wałbrzychu, na pl. Magistrackim w Wałbrzychu, odbędzie się publiczne
losowanie Laureatów Nagród w Loterii. Losowanie odbywa się około godziny 14:30 i zależne
będzie od czasu ukończenia biegu przez ostatniego zawodnika.
11.2.
Losowanie polega na wyjęciu z urny promocyjnej, w sposób losowy, metodą na chybił trafił,
przez osobę niebiorącą udziału w Loterii oraz w biegu maratońskim, kuponów loteryjnych.
Losowanie odbywa się pod nadzorem członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru.
11.3.
Komisja Nadzoru po wylosowaniu kuponu loteryjnego zweryfikuje, czy dany kupon nie zawiera
znamion, o których mowa w pkt. 11.15. W przypadku wylosowania takiego kuponu loteryjnego,
uznany będzie on za nieważny, a losowanie będzie kontynuowane, aż do chwili wylosowania
prawidłowo zgłoszonego kuponu loteryjnego.
11.4.
Uczestnicy Loterii zostają poinformowani o wynikach losowania bezpośrednio podczas
losowania, po przeprowadzeniu losowania danego kuponu loteryjnego, poprzez ustne
ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk przez spikera prowadzącego imprezę.
11.5.
Imiona i nazwiska oraz numery startowe wylosowanych osób będą wyczytywane trzykrotnie
w odstępach trzydziestosekundowych.
11.6.
Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do osoby prowadzącej losowanie w ciągu sześćdziesięciu
sekund od ostatniego wyczytania, losowanie prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

zostanie wylosowany Uczestnik obecny wśród zgromadzonej publiczności na losowaniu.
Warunkiem przyznania i wydania wylosowanej nagrody jest łączne spełnienie następujących
wymogów:
a) osobista obecność Uczestnika w trakcie losowania. Za zwycięzcę może być uznana tylko ta
osoba, której dane osobowe są umieszczone na kuponie loteryjnym;
b) potwierdzenie ukończenia biegu maratonu przez Uczestnika Loterii, za pomocą
elektronicznego systemu pomiaru czasu wykorzystywanego do obsługi biegu maratońskiego
lub biegu na 10,5 km;
c) potwierdzenie tożsamości Uczestnika w oparciu o dowód osobisty lub paszport, albo
legitymację uczniowską lub studencką, albo o inny dokument ze zdjęciem Laureata,
stwierdzający w sposób niewątpliwy tożsamość Uczestnika;
d) podpisanie oświadczenia, że nie jest się osobą, o której mowa w pkt 8.2 niniejszego
Regulaminu;
e) podpisanie przez Uczestnika Protokołu Odbioru Nagrody.
Jeżeli wylosowany Uczestnik nie spełni warunków opisanych w pkt 11.7 Regulaminu Loterii,
losowanie prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany zostanie Uczestnik,
który spełni wszystkie warunki Regulaminu opisane w pkt 11.7 i który na mocy postanowień
Regulaminu, zostanie Laureatem Nagrody.
Uczestnik, którego kupon zostanie wylosowany jako pierwszy i który spełni warunki opisane
w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę V-go stopnia, w postaci Żelazka PHILPS GC 3821/70,
o której mowa w pkt 10.6 Regulaminu.
Uczestnik, którego kupon zostanie wylosowany jako drugi i który spełni warunki opisane
w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę IV-go stopnia, w postaci Ekspresu KRUPS KP1301
DOLCE GUSTO LUMIO BIAŁY, o której mowa w pkt 10.5 Regulaminu.
Uczestnik, którego kupon zostanie wylosowany jako trzeci i który spełni warunki opisane
w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę III-go stopnia, w postaci wieży PHILIPS BTM2310/12
z bluetooth, o której mowa w pkt 10.4 Regulaminu.
Uczestnik, którego kupon zostanie wylosowany jako czwarty i który spełni warunki opisane
w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę II-go stopnia, w postaci Telewizora LG LED 43LK5000
CPU SINGLE DIRECT DIMMING, o której mowa w pkt 10.3 Regulaminu.
Uczestnik, którego kupon zostanie wylosowany jako piąty i który spełni warunki opisane
w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę I-go stopnia, w postaci Vouchera BTU Juwentur na
wyjazd na Lazurowe Wybrzeże we Francji, o której mowa w pkt 10.2 Regulaminu.
Uczestnik, którego kupon zostanie wylosowany jako szósty i który spełni warunki opisane
w niniejszym Regulaminie otrzyma Nagrodę Główną, w postaci samochodu TOYOTA AYGO,
o której mowa w pkt 10.1 Regulaminu.
Kupony loteryjne nieoryginalne, noszące ślady przerabiania, takie których czytelność została
ograniczona, wypełnione nieprawidłowo, bądź w sposób niepełny (np. niezawierające choćby
jednego z elementów określonych w ust. 7.2 lit. b, z wyłączeniem adresu e-mail) Regulaminu,
będą uważane za nieważne i nie będą brały udziału w losowaniu Loterii. Weryfikacji
prawidłowości danego kuponu dokonuje Komisja Nadzoru bezpośrednio podczas procedury
losowania.
Jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą Loterii jednokrotnie. Kupon loteryjny raz wylosowany
nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Uczestnik, którego kupon zostanie wylosowany może
zrzec się nagrody, jednak jego kupon nie weźmie udziału w dalszym losowaniu.

12. Odbiór Nagród
12.1.
Nagrody, o których mowa w ust. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, zostaną wydane zwycięzcom Loterii
bezpośrednio po wylosowaniu każdej z nich w dniu 18.08.2019 r.
12.2.
Nagroda Główna zostanie wydana najpóźniej do dnia 30.08.2019 r., w wałbrzyskim salonie
Toyota Motor Poland w godzinach 09:00 – 15:00, w terminie umówionym z Laureatem, pod
warunkiem zarejestrowania pojazdu przez Laureata i ubezpieczenia w zakresie OC w oparciu
o dokumenty wydane Laureatowi w dniu 18.08.2019 r. W przypadku niedokonania przez
Laureata rejestracji pojazdu lub nieuzyskania ubezpieczenia OC, nagroda może być odebrana
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i przewieziona innym środkiem transportu (np. samochód dostawczy).
13.Nadzór
13.1.

13.2.

13.3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 znajduje się osoba nadzorująca Loterię,
przeszkolona w przedmiocie przepisów ustawy o grach hazardowych oraz w przedmiocie
znajomości niniejszego Regulaminu.
Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania Nagród z podaniem wyników Loterii.
Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w biurze Organizatora:
Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą
w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (58-304 Wałbrzych).
Do zadań Komisji należy w szczególności:
zapewnienie uczestnictwa w losowaniu Nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom
(kuponom loteryjnym);
zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności;
podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wyniki losowania;
udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez zwycięzcę;
sprawdzanie tożsamości Uczestników wylosowanych do Nagród w Loterii, przy uwzględnieniu
sposobu potwierdzenia tożsamości określonego w pkt 11.7 lit. c ;
rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom
wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii.

14. Zasady postępowania reklamacyjnego
14.1.
Reklamacje można zgłaszać w czasie trwania Loterii promocyjnej i po jej zakończeniu w terminie
do 7 dni od daty wydania ostatniej nagrody, tj. najpóźniej w terminie do dnia 06.09.2019 r.
O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do
Organizatora.
14.2.
Reklamacje należy składać w biurze Organizatora na adres: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (58304 Wałbrzych) lub na adres e-mail.: biuro@aqua-zdroj.pl
14.3.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w
sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2019, poz. 20)
reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania, a w przypadku
reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty e-mail – adres e-mail do komunikacji.
14.4.
Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru.
14.5.
Postępowanie reklamacyjne trwa 5 dni roboczych i zakończy się do dnia 13.09.2019 r.
Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi Loterii pocztą,
priorytetowym listem poleconym; o zachowaniu 5-dniowego terminu decyduje data nadania
przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń
w sądzie, właściwym według właściwości ogólnej wynikającej z przepisów postępowania
cywilnego.
14.6.
Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 06.09.2019 r. nie są rozpatrywane.
15. Przedawnienie roszczeń
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia kiedy roszczenie stało się
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres, od dnia wniesienia reklamacji, do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
16. Postanowienia końcowe
16.1.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Loterii jest Organizator:
Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą
Strona 5 z 7
©Gratifica.pl

w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (58-304 Wałbrzych). Administrator wyznaczył inspektora
ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94.
16.2.
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm) oraz 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.
16.3.
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.
16.4.
Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej
wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii.
16.5.
Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych;
b) prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
podanych danych osobowych;
c) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
f) 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.
16.6.
Organizator Loterii 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. operatorom
pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
dostawcom usług IT. Zakres udostępnianych danych wynika z przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
16.7.
Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator
Loterii: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (58-304 Wałbrzych). Przetwarzanie danych osobowych
następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 20). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
16.8.
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. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) jest Organizator.
16.9.
Na żądanie Laureata Loterii 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. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).
16.10. 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. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) jest Organizator.
16.11. Administrator w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności
z uwagi na wydanie Nagrody Głównej w Loterii, udostępnia dane osobowe Uczestników Loterii
Spółce TOYOTA Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy
ul. Uczniowskiej 26.
16.12. Pełna treść Regulaminu Loterii dostępna jest w biurze Organizatora: Spółka Celowa Wałbrzyskie
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych oraz w biurze zawodów, mieszczącym się w Salonie TOYOTA
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16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

NOWAKOWSKI, przy ul. Czekoladowej 10, 55-040 Bielany Wrocławskie otwartym w dniu
16.08.2019 r., oraz w biurze zawodów, mieszczącym się w Hali Lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich
Olimpijczyków w Wałbrzychu, przy ul. Chopina 1, 58-301 Wałbrzych, otwartym w dniach
17-18.08.2019 r., oraz na stronie internetowej pod adresem: www.polmaraton.walbrzych.pl.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią
rozstrzygane są przez sąd właściwy według właściwości ogólnej, wynikającej z przepisów
postępowania cywilnego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z
późn. zm.). Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości
nagród określonej w Regulaminie Loterii.
Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.). Zaświadczenie może być
wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu,
w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
W przypadku wystąpienia o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 16.16 powyżej, dane
osobowe osób o nie wnioskujących są przetwarzane przez Organizatora w celu jego wydania.
Osoby składające wniosek o zaświadczenie mają prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo poprawiania i usunięcia
danych.
Organizator prowadzi ewidencję zaświadczeń oraz przechowuje odpisy wydanych zaświadczeń
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub
nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
Organizator prowadzi ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi
co najmniej 2280,00 zł. W ewidencji umieszcza się dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko,
rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo), wartość wypłaconej
(wydanej) wygranej, oraz datę wypłaty (wydania) nagrody.

ORGANIZATOR
Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) zatwierdzam
niniejszy regulamin:
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