REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„WIELKA IGLOTERIA”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej pn. „WIELKA IGLOTERIA” (dalej: Loteria) jest Albedo
Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator).

1.2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu (dalej: Regulamin).

1.3.

Loterią objęte są wszystkie produkty marek znajdujących się w ofercie handlowej
Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. (dalej: IGLOTEX), które są dystrybuowane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie sprzedaży promocyjnej wskazanym w pkt
1.4. Regulaminu (dalej: Produkty).

1.4.

Loteria organizowana jest w wybranych sklepach detalicznych dystrybuujących Produkty,
które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w Loterii przez przedstawiciela handlowego
IGLOTEX (dalej: Sklepy).

1.5.

Loteria trwa od 6 kwietnia 2020 r. do 27 listopada 2020 r. (jest to ostatni dzień
rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż Produktów uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii
trwa od 6 kwietnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. (dalej: Okres sprzedaży promocyjnej).
Transakcje dotyczące zakupu Produktów dokonanych poza okresem sprzedaży
promocyjnej nie uprawniają do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie udziału w Loterii jest
możliwe w myśl zasad opisanych w Rozdziale 2 Regulaminu od 6 kwietnia 2020 r. do 30
sierpnia 2020 r.

1.6.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne przekazane
konkretnym sklepom przez przedstawicieli handlowych IGLOTEX oraz na stronie
internetowej www.wielkaigloteria.pl dalej: strona internetowa Loterii).

2.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII

2.1.

Loteria przeznaczona jest dla:
2.1.1. pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i
zamieszkałych w Polsce, realizujących zakupy Produktów w ramach swojego
zatrudnienia (niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia) w imieniu i na
rzecz swojego pracodawcy (Sklepu) w celu ich dalszej dystrybucji detalicznej do
klienta końcowego (konsumenta);
2.1.2. pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i
zamieszkałych w Polsce, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, dokonujących zakupów Produktów w celu ich dalszej
dystrybucji do klienta końcowego (konsumenta) w prowadzonym przez siebie
Sklepie (w tym również wspólników spółek cywilnych);
2.1.3. podmiotów niebędących osobami fizycznymi i posiadających swoją siedzibę w
Polsce, wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
dokonujących zakupów Produktów w celu ich dalszej dystrybucji detalicznej do
klienta końcowego (konsumenta)
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- które otrzymały od przedstawiciela handlowego IGLOTEX (dalej: PH) zaproszenie do
wzięcia udziału w Loterii (dalej: Uczestnicy). Zaproszenie może otrzymać Uczestnik, który
w Okresie sprzedaży promocyjnej nabył co najmniej jeden raz Produkt lub Produkty od
IGLOTEX.
2.2.

W Loterii nie mogą brać udziału:
2.2.1. osoby fizyczne dokonujące zakupów Produktów dla celów niezwiązanych
bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako
konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
2.2.2. podmioty, które są kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem lub
jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej Iglotex, w skład której
wchodzi IGLOTEX;
2.2.3. podmioty zajmujące się dystrybucją (sprzedażą) hurtową Produktów na rzecz
innych podmiotów, tzn. nabywające Produkty w celu ich dalszej odsprzedaży
hurtowej oraz osoby zatrudnione przez te podmioty (niezależnie od podstawy
prawnej tego zatrudnienia);
2.2.4. podmioty, które nabywają Produkty w związku i na cele prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej z sektora hotelarskiego i gastronomicznego (tzw.
HoReCa) jak również osoby zatrudnione przez te podmioty (niezależnie od
podstawy prawnej tego zatrudnienia);
2.2.5. członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej
zatrudnienia) Organizatora, IGLOTEX oraz pozostałych spółek należących do grupy
kapitałowej Iglotex, członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.5. Regulaminu –
przez takich członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
rodzeństwo wstępnych i zstępnych, małżonków, osoby powinowate w tym samym
stopniu, co wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych.

2.3.

Na etapie wydawania nagród w Loterii, Sklep zatrudniający pracownika, o którym mowa w
pkt 2.1.1. Regulaminu, czyli podmiot, który widnieje na fakturze VAT jako nabywca,
obowiązany jest potwierdzić tożsamość pracownika, który w jego imieniu i na jego rzecz
realizował w ramach Loterii zakupy Produktów i zgłosił swój udział w Loterii, jak również
potwierdzić, że jest on nadal zatrudniony w prowadzonym przez niego Sklepie.

3.

WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W LOTERII

3.1.

Uczestnicy reprezentujący Sklepy podzieleni są na trzy regiony: „Północ”, „Centrum”,
„Południe”. Przydział do danego regionu następuje według numerów zamówień Sklepów i
odpowiada podziałowi, jaki obowiązuje wewnątrz struktury działu handlowego IGLOTEX,
gdzie każdy Sklep przypisany jest do konkretnego PH.

3.2.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w trakcie jej trwania spełnić łącznie poniższe warunki:
3.2.1. otrzymać zaproszenie do wzięcia udziału w Loterii od PH;
3.2.2. w okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od 6 kwietnia 2020 r. od godziny 00:00:00 do
30 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59:58, nabyć Produkty poprzez złożenie u PH
jednorazowego zamówienia na te Produkty (tj. potwierdzonego jedną fakturą VAT)
o łącznej wartości co najmniej 100 zł brutto (dalej: Zamówienie);
3.2.3. w okresie od 6 kwietnia 2020 r. od godziny 00:00:05 do 30 sierpnia 2020 r. do
godziny 23:59:59 dokonać zgłoszenia do Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS
zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu.
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3.3.

Do wzięcia udziału w Loterii uprawnia wyłącznie Zamówienie posiadające swój
indywidualny numer i zarejestrowane w systemie sprzedażowym pozwalający na ustalenie,
że zamówione zostały Produkty o łącznej wartości co najmniej 100 zł brutto.

3.4.

Prawidłowe zgłoszenie poprzez wiadomość SMS powinno zostać wysłane na numer
+48 799 599 891 (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora) i zawierać w treści SMS:
3.4.1. numer Zamówienia,
3.4.2. a po kropce – kwota Zamówienia brutto.
Przykład treści wiadomości SMS: „02062020.649,82”. Taka wiadomość SMS stanowi
zgłoszenie udziału w Loterii przesłane przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia na
podstawie Zamówienia o numerze 02062020, a wartość Zamówienia to 649,82 zł brutto.

3.5.

Numer Zamówienia, który Uczestnik powinien podać w wiadomości SMS zgodnie z pkt 3.4.
Regulaminu oznacza kolejny numer zamówienia generowany w systemie IGLOTEX. Numer
Zamówienia jest podawany zamawiającemu przez PH niezwłocznie po złożeniu
Zamówienia.

3.6.

Numer Zamówienia musi być podany w zgłoszeniu w identycznym formacie jak w
Zamówieniu zgodnie z pkt 3.4.2. Regulaminu.

3.7.

Data złożenia Zamówienia nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału w
Loterii.

3.8.

Jedno Zamówienie uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia w Loterii. Każdy
przesłany SMS to jedno zgłoszenie w Loterii. Na podstawie treści SMSa (tj. kwoty
Zamówienia, podanej zgodnie z pkt 3.4.2. Regulaminu) Organizator przyzna Uczestnikowi
odpowiednią liczbę „losów” przy założeniu, że każde, pełne 100 zł brutto to jeden „los”
(przykład: Zamówienie o wartości 649,82 zł brutto uprawnia do otrzymania 6 „losów”).

3.9.

Jeden Uczestnik może przesłać w Loterii więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu
(tzn. w każdym przypadku na podstawie odrębnego Zamówienia). Jedno Zamówienie może
zostać zgłoszone tylko jeden raz w Loterii. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników
zgłosi się do Loterii na podstawie tego samego Zamówienia, wówczas przy przyznawaniu
„losów” Organizator uwzględni tylko pierwsze zgłoszenie, które wpłynęło z podaniem tego
Zamówienia.

3.10. W przypadku, gdy czynności związanych ze składaniem Zamówienia oraz zgłoszeniem
udziału w Loterii, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu dokonuje Uczestnik, o którym
mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu przyjmuje się, że działa on za zgodą swojego pracodawcy
(właściciela Sklepu).
3.11. W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie Uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS,
potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do Loterii. Wiadomość zwrotna zostanie przesłana do
Uczestnika nie później niż w ciągu 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem. Jeżeli
w powyższym terminie do Uczestnika nie zostanie przesłany komunikat, Uczestnik
powinien zgłosić ten fakt do Organizatora pod numer 61 869 04 30 (koszt połączenia
zgodnie z taryfą operatora) w dniach od 6 kwietnia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. w dni
robocze w godzinach 10:00 – 16:00, gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy nie został
odnotowany przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do
przyjmowania zgłoszeń w Loterii. W przypadku, gdyby Uczestnik, który dokonał zgłoszenia
w dniu 30 sierpnia 2020 r. nie otrzymał wiadomości zwrotnej, zobowiązany jest
skontaktować się z Organizatorem najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godziny 10:30.
W takiej sytuacji Zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę w najbliższym losowaniu
następującym po dniu, w którym Organizator potwierdził, że otrzymał zgłoszenie
Uczestnika.
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3.12. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie
okresu wskazanego w pkt 3.2.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.
3.13. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
Przesłanie zgłoszenia w Loterii wiąże się z akceptacją przez Uczestnika postanowień
Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Loterii, zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Loterii.
3.14. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie nadany
kolejny numer identyfikacyjny.
3.15. W Loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych za
pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów
numeracji, a w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.
3.16. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Loterii może korzystać wyłącznie z jednego
numeru telefonu. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się
wyłącznie ten numer, z którego Uczestnik wysłał pierwsze zgłoszenie w Loterii. Ponowne
zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika, jednakże z wykorzystaniem
innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej
Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie
Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby bądź osób z udziału w Loterii
i pozbawienia jej prawa do nagrody.
3.17. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz
organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który
stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku przyznania nagrody w Loterii,
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do tej
nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
3.18. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii
z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS, a także wykorzystywanie
innych sposobów wysyłania wiadomości SMS niż osobiste wysłanie ich z telefonu
komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do
komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia
zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia
z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.
3.19. Organizator weryfikuje poprawność dokonywanych zgłoszeń pod kątem ich zgodności z
Regulaminem w oparciu o raporty sprzedażowe przekazywane przez IGLOTEX. Nadzór nad
procesem weryfikacji przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim
niniejszego punktu, sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru nad Loterią.
4.

PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

4.1.

Do wygrania w Loterii przewidzianych jest łącznie 600 (słownie: sześćset) nagród. Łączna
wartość puli nagród w Loterii wynosi 494.232,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt
cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 00/100) brutto.

4.2.

Do wygrania w Loterii są następujące kategorie nagród:
4.2.1. Nagrody główne:
4.2.1.1. w miesiącu maju: 3 (słownie: trzy) samochody osobowe marki Skoda Scala,
rok produkcji: 2020, 5-drzwiowy, pojemność silnika: 1.0 o wartości
jednostkowej 67.300 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości
7478,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem
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złotych) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób
fizycznych od wygranej w Loterii;
4.2.1.2. w miesiącu czerwcu: 3 (słownie: trzy) vouchery ITAKA o wartości
jednostkowej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset
pięćdziesiąt sześć złotych) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii;
4.2.1.3. w miesiącu lipcu: 3 (słownie: trzy) zestawy kina domowego Yamaha Music
Cast RX-V485 o wartości jednostkowej 2.499,00 zł (słownie: dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto; wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 278,00 zł (słownie: dwieście
siedemdziesiąt siedem złotych) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii;
4.2.1.4. w miesiącu sierpniu: 3 (słownie: trzy) skutery marki Junak Vintage, o
pojemności 125 cm3, o wartości jednostkowej 7.000,00 zł (słownie:
siedem tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 778,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt
osiem złotych) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od
osób fizycznych od wygranej w Loterii;
4.2.1.5. w miesiącu wrześniu: 3 (słownie: trzy) laptopy marki Lenovo, RAM: 4GB,
15,6 cali, o wartości jednostkowej 2.090,00 zł (słownie: dwa tysiące
dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto
(dale: Nagrody główne).
4.2.2. Nagrody II stopnia:
4.2.2.1. w miesiącu maju: 21 (słownie: dwadzieścia jeden) rowerów marki KROSS
Trans 1.0, koła 28 cali, o wartości jednostkowej 1.299,00 zł (słownie: tysiąc
dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
4.2.2.2. w miesiącu czerwcu: 21 (słownie: dwadzieścia jeden) smartfonów
Samsung Galaxy A10 o wartości jednostkowej 550,00 zł (słownie: pięćset
pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto;
4.2.2.3. w miesiącu lipcu: 21 (słownie: dwadzieścia jeden) ekspresów do kawy
marki De'Longhi Dedica Style o wartości jednostkowej 599,00 zł (słownie:
pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
4.2.2.4. w miesiącu sierpniu: 21 (słownie: dwadzieścia jeden) deskorolek marki
Manta MSB001 o wartości jednostkowej 349,00 zł (słownie: trzysta
czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto;
4.2.2.5. w miesiącu wrześniu: 21 (słownie: dwadzieścia jeden) kart
podarunkowych przeznaczonych do zrealizowani w serwisie „Allegro” o
wartości jednostkowej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych
00/100) brutto,
(dalej: Nagrody II stopnia).
4.2.3. Nagrody III stopnia:
4.2.3.1. w miesiącu maju: 48 (słownie: czterdzieści osiem) aparatów marki Instax
SQUARE SQ6 o wartości jednostkowej 469,00 zł (słownie: czterysta
sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
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4.2.3.2. w miesiącu czerwcu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) tabletów marki
Overmax Qualcore 1027 4G, o wartości jednostkowej 499,00 zł (słownie:
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
4.2.3.3. w miesiącu lipcu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) generatorów pary marki
Tefal Fasteo SV6040 o wartości jednostkowej 379,00zł (słownie: trzysta
siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto;
4.2.3.4. w miesiącu sierpniu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) bonów do
wykorzystania na dowolnej stacji paliw „Orlen” na terenie Polski o
wartości jednostkowej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych
00/100);
4.2.3.5. w miesiącu wrześniu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) kart
podarunkowych przeznaczonych do zrealizowania w sklepach
stacjonarnych „Smyk” lub na www.smyk.com o wartości jednostkowej
150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)
(dalej: Nagrody III stopnia).
4.2.4. Nagrody IV stopnia:
4.2.4.1. w miesiącu maju: 48 (słownie: czterdzieści osiem) kart podarunkowych
przeznaczonych do zrealizowania w salonach „YES” i na www.yes.pl o
wartości jednostkowej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100);
4.2.4.2. w miesiącu czerwcu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) zestaw walizek
marki Puccini, 3 walizki, kabinowa, średnia i duża o wartości jednostkowej
499,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
brutto;
4.2.4.3. w miesiącu lipcu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) blenderów marki Braun
MQ7025 o wartości jednostkowej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
złotych 00/100) brutto;
4.2.4.4. w miesiącu sierpniu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) hulajnóg marki
Oxelo MID 7, o wartości jednostkowej 250,00 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto;
4.2.4.5. w miesiącu wrześniu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) kart
podarunkowych przeznaczonych do zrealizowania w salonach „Empik” i
na www.empik.com o wartości jednostkowej 150,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych 00/100)
(dalej: Nagrody IV stopnia).
4.3.

Nagrody w postaci voucherów, bonów i kart podarunkowych, o których mowa w pkt
4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.2.5., 4.2.3.4., 4.2.3.5., 4.2.4.1., 4.2.4.5. Regulaminu są środkami
płatniczymi umożliwiającymi zakup towarów lub usług z oferty podmiotu go honorującego.
Szczegółowe zasady skorzystania z vouchera, bonu i kart podarunkowych określają
regulaminy podmiotów, które je wydały i z którymi laureat zobowiązany jest zapoznać się
przed skorzystaniem z vouchera, bonu lub karty podarunkowej. W razie niewykorzystania
przez laureata vouchera, bonu lub karty podarunkowej, jak również zakupienia towarów
lub usług o wartości niższej niż wartość vouchera, bonu lub karty podarunkowej, laureatowi
nie przysługuje zwrot wartości tej nagrody lub różnicy pomiędzy jej wartością a wartością
rzeczywiście zakupionych towarów lub usług. Natomiast jeśli wartość zakupionych
towarów lub usług jest wyższa od wartości pieniężnej wskazanej do wykorzystania w
ramach vouchera, bonu lub karty podarunkowej, laureat zobowiązany jest dopłacić kwotę
będącą różnicą wartości zakupionych towarów lub usług oraz wartości pieniężnej
vouchera, bonu lub karty podarunkowej.
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4.4.

Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego w Polsce. Dodatkowe nagrody pieniężne przypisane do Nagród głównych, o
których mowa w pkt 4.2.1.1., 4.2.1.2. i 4.2.1.4. regulaminu nie będą podlegały wydaniu
laureatom, ale zostaną potrącone przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet pokrycia podatku od
wygranej w Loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

4.5.

Nagrody główne, o których mowa w pkt 4.2.1.3 oraz 4.2.1.5. Regulaminu, Nagrody II stopnia,
Nagrody III stopnia oraz Nagrody IV stopnia zwolnione są z podatku dochodowego od osób
fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

5.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

5.1.

Zgłoszenia w Loterii przyjmowane są przez system teleinformatyczny wykorzystywany
przez Organizatora do zbierania zgłoszeń w Loterii. System teleinformatyczny będzie
rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od 6
kwietnia 2020 r. od godziny 00:00:05 do 30 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59:59. Proces
przyjmowania zgłoszeń nadzorowany jest przez powołaną przez Organizatora wewnętrzną
komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii.

5.2.

Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów
identyfikacyjnych „losów”, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, na którym
zainstalowana jest ww. aplikacja, jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji
przepisów ustawy o grach hazardowych, a także jest eksploatowany przez Organizatora
jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został
zarejestrowany zgodnie z przepisami ww. ustawy.

5.3.

Laureatami Loterii zostaną Uczestnicy, którzy prawidłowo zgłosili udział w Loterii,
otrzymali w niej „los”, który został wylosowany w ramach przeprowadzanego w Loterii
losowania, a następnie spełnią wszystkie warunki wydania nagrody określone w
Regulaminie (dalej: Laureaci).

5.4.

Losowania Laureatów nagród odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Góralskiej 3 w
Poznaniu, w dniach: 11 maja 2020 r., 8 czerwca 2020 r., 6 lipca 2020 r., 10 sierpnia 2020 r.,
7 września 2020 r. Losowania każdorazowo odbywają się po godzinie 12:00.

5.5.

,,Losy” są przyznawane Uczestnikom od 6 kwietnia 2020 r. od godziny 00:00:05 do 30
sierpnia 2020 r. do godziny 23:59:59. Okres przyznawana „losów" w Loterii podzielony jest
zatem na 5 okresów, w których przyjmowane są zgłoszenia
5.5.1. od dnia 6 kwietnia 2020 r. od godziny 00:00:05 do dnia 30 kwietnia 2020 r. do
godziny 23:59:59 (losowanie w dniu 11 maja 2020 r.);
5.5.2. od dnia 1 maja 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31 maja 2020 r. do godziny
23:59:59 (losowanie w dniu 8 czerwca 2020 r.);
5.5.3. od dnia 1 czerwca 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 30 czerwca 2020 r. do
godziny 23:59:59 (losowanie w dniu 6 lipca 2020 r.);
5.5.4. od dnia 1 lipca 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny
23:59:59 (losowanie w dniu 10 sierpnia 2020 r.);
5.5.5. od dnia 1 sierpnia 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 30 sierpnia 2020 r. do
godziny 23:59:59 (losowanie w dniu 7 września 2020 r.).

5.6.

Łącznie w Loterii odbędzie się 15 losowań, a w każdym losowaniu wyłonionych zostanie
łącznie 40 Laureatów, tj.: 1 Laureat podstawowy Nagrody głównej, 7 Laureatów Nagród II
Stopnia, 16 Laureatów Nagród III Stopnia oraz 16 Laureatów Nagród IV Stopnia. W każdym
dniu, o którym mowa w pkt 5.4. Regulaminu, Organizator przeprowadza trzy losowania
Laureatów nagród – odrębnie dla regionu „Północ”, „Centrum” oraz „Południe”. W
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losowaniu Laureatów nagród dla danego regionu Organizator bierze pod uwagę wyłącznie
te zgłoszenia, które zostały nadesłane przez Uczestników przydzielonych do tego regionu
w okresie, za który dokonywane jest losowanie.
Przykład: w dniu 11 maja 2020 r. Organizator przeprowadzi losowania według
następujących zasad:
5.6.1. w pierwszym losowaniu, które odbędzie się spośród zgłoszeń zarejestrowanych z
regionu „Północ” Organizator wylosuje 1 Laureata Nagrody głównej, 7 Laureatów
Nagród II Stopnia, 16 Laureatów Nagród III Stopnia oraz 16 Laureatów Nagród IV
Stopnia,
5.6.2. w drugim losowaniu, które odbędzie się spośród zgłoszeń zarejestrowanych z
regionu „Centrum” Organizator wylosuje 1 Laureata Nagrody głównej, 7 Laureatów
Nagród II Stopnia, 16 Laureatów Nagród III Stopnia oraz 16 Laureatów Nagród IV
Stopnia,
5.6.3. w trzecim losowaniu, które odbędzie się spośród zgłoszeń zarejestrowanych z
regionu „Południe” Organizator wylosuje 1 Laureata Nagrody głównej, 7 Laureatów
Nagród II Stopnia, 16 Laureatów Nagród III Stopnia oraz 16 Laureatów Nagród IV
Stopnia.
5.7.

Dla każdej Nagrody głównej wylosowanych zostanie również po 2 (słownie: dwóch)
Laureatów rezerwowych, przy czym Organizator w pierwszej kolejności losuje Laureata
podstawowego dla Nagrody głównej, a w dalszej kolejności dwóch Laureatów rezerwowych
dla tej nagrody. Uczestnik, które został wylosowany jako Laureat podstawowy dla Nagrody
głównej nie jest brany pod uwagę (tj. jego ewentualnie inne zgłoszenia w Loterii) w
losowaniu Laureatów rezerwowych dla Nagrody głównej.
W przypadku, gdy zgłoszenie wylosowane jako podstawowe dla Nagrody głównej nie
spełnia wszystkich warunków lub Laureat podstawowy nie spełni wszystkich warunków
wydania mu Nagrody głównej określonych w Regulaminie, to Nagroda główna przyznana
zostanie Laureatowi wylosowanemu jako pierwszy rezerwowy, pod warunkiem, że
zgłoszenie wylosowane jako pierwsze rezerwowe spełnia wszystkie warunki określone w
Regulaminie oraz że pierwszy Laureat rezerwowy spełni wszystkie warunki uzyskania tej
nagrody określone w Regulaminie. W przypadku, gdy pierwszy Laureat rezerwowy nie
spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody głównej określonych w Regulaminie, to
Nagroda główna przyznana zostanie Laureatowi wylosowanemu jako drugi rezerwowy,
pod warunkiem, że zgłoszenie wylosowane jako drugie rezerwowe spełnia wszystkie
warunki określone w Regulaminie oraz że drugi Laureat rezerwowy spełni wszystkie
warunki uzyskania tej nagrody określone w Regulaminie. W przypadku, gdy drugi Laureat
rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody głównej określonych w
Regulaminie, to Nagroda główna pozostanie własnością Organizatora. Do Laureatów
rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i wymagania uzyskania Nagrody
głównej przewidziane dla jej Laureata podstawowego.

5.8.

Po zakończeniu każdego losowania wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością
urządzania Loterii, o której mowa w rozdziale 6 Regulaminu, sporządza protokół z
losowania. Protokół jest dostępny w siedzibie Organizatora od dnia jego sporządzenia do
dnia 27 listopada 2020 r. w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 16:00.

5.9.

W każdym losowaniu, o którym mowa w pkt 5.5. Regulaminu, jeden Uczestnik i przypisany
do niego numer telefonu może wygrać maksymalnie po jednej nagrodzie z każdej kategorii,
tj. jedną Nagrodę główną, jedną Nagrodę II stopnia, jedną Nagrodę III stopnia oraz jedną
Nagrodę IV stopnia. Oznacza to, że łącznie w Loterii jeden Uczestnik może wygrać
maksymalnie dwadzieścia nagród, przy czym na podstawie jednego zgłoszenia Uczestnik
może wygrać tylko jedną nagrodę w Loterii. W sytuacji, gdy w danym losowaniu zgłoszenie
Uczestnika zostanie wylosowane jako zwycięskie dla nagrody z danej kategorii (np.
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Nagrody głównej), to w dalszym ciągu pozostałe zgłoszenia tego Uczestnika brane są pod
uwagę przy losowaniach laureatów nagród z pozostałych kategorii (tj. Nagród II stopnia,
Nagród III stopnia oraz Nagród IV stopnia) w tym dniu.
Przykład: w pierwszym okresie przyjmowania zgłoszeń Uczestnik z regionu „Północ”
przesłał w Loterii łącznie 30 zgłoszeń. W pierwszym losowaniu w dniu 11 maja 2020 r.
Organizator wylosował jedno z nich jako zwycięskie dla Nagrody głównej. Oznacza to, że
pozostałe 29 zgłoszeń Organizator nadal weźmie pod uwagę przy losowaniu laureatów
Nagród II stopnia, laureatów Nagród III stopnia oraz laureatów Nagród IV stopnia dla
regionu „Północ” w dniu 11 maja 2020 r.
5.10. W terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania Laureaci zostaną
powiadomieni przez Organizatora o wylosowaniu ich zgłoszeń, za pośrednictwem
wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie. W
związku z powyższym, Uczestnicy powinni utrzymywać dany numer w zasięgu sieci
telefonicznej i na bieżąco sprawdzać przychodzące wiadomości SMS.
5.11. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do
Organizatora) od dnia powiadomienia o wygranej zgodnie z pkt 5.10. Regulaminu, Laureaci
zobowiązani są doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem poleconym z dopiskiem
na kopercie „WIELKA IGLOTERIA”) na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60623 Poznań, wypełniony i podpisany formularz Laureata, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu (dla Laureatów Nagrody głównej) lub załącznik nr 2 do Regulaminu
(dla Laureatów Nagrody II stopnia, Nagrody III stopnia lub Nagrody IV stopnia). W
przypadku Uczestników, o których mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu warunkiem otrzymania
nagrody w Loterii jest bycie zatrudnionym w Sklepie do zakończenia okresu
przewidzianego do wydania danej nagrody (tj. 14 dni kalendarzowych od dnia
potwierdzenia uprawnień do jej uzyskania). Jeśli Uczestnik, o którym mowa w pkt 2.1.1.
Regulaminu rozwiąże stosunek zatrudnienia ze Sklepem przed upływem terminu, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, wówczas nagroda nie zostanie mu wydana z uwagi na
niespełnienie warunków przewidzianych w Regulaminie i pozostanie własnością
Organizatora.
5.12. Jeśli prawo do Nagrody głównej zgodnie z pkt 5.7. Regulaminu przejdzie na pierwszego
Laureata rezerwowego, zostanie on powiadomiony o tym przez Organizatora za
pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego zostało przesłane
zgłoszenie Laureata rezerwowego. Wiadomość zostaje wysłana w ciągu 3 dni roboczych od
dnia, w którym prawo do Nagrody głównej przeszło na pierwszego Laureata rezerwowego
i zawiera informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych niezbędnych
do wydania Nagrody. Pierwszy Laureat rezerwowy dopiero po otrzymaniu ww. dodatkowej
wiadomości od Organizatora powinien doręczyć Organizatorowi formularz Laureata, o
którym mowa w pkt 5.11. Regulaminu. Powyższe zasady informowania pierwszego
Laureata rezerwowego Nagrody Głównej o wygranej stosuje się również odpowiednio do
drugiego Laureata rezerwowego Nagrody Głównej. W związku z powyższym, Uczestnicy
wyłonieni jako Laureaci rezerwowi dla Nagrody Głównej powinni bieżąco śledzić skrzynkę
odbiorczą wiadomości SMS danego numeru telefonu.
5.13. Ogłoszenie wyników Loterii następuje poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery
nazwiska każdego z Laureatów na stronie internetowej www.wielkaigloteria.pl, które
dostępne będą do dnia 27 listopada 2020 r. Publikacja wyników Loterii następuje po
potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów do otrzymania nagrody w Loterii.
5.14. Nagrody główne zostaną wydane w terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy
Organizatorem i Laureatami, jednakże nie później niż do dnia 6 listopada 2020 r. Wydanie
Nagród Głównych nastąpi w Warszawie
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5.15. Laureaci Nagród głównych, o których mowa w pkt 4.2.1.1. oraz 4.2.1.4. Regulaminu będą
zobowiązani przed wydaniem im nagrody dopełnić następujących formalności w celu
odbioru nagrody:
5.15.1. okazać swój dowód tożsamości, którego numer oraz numer PESEL (w przypadku
braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo) zostały
podane w formularzu Laureata, zgodnie z pkt 5.11. Regulaminu, dla potwierdzenia
danych osobowych Laureata;
5.15.2. wypełnić i podpisać protokół odbioru nagrody.
5.16. Z chwilą spełnienia wymogów określonych w pkt 5.15. Regulaminu uznaje się, że Nagroda
Główna przeszła na własność Laureata. W przypadku Nagród głównych opisanych w pkt
4.2.1.1. oraz 4.2.1.4. Regulaminu Laureat otrzyma od Organizatora kluczyki do pojazdu oraz
wszelką dokumentację niezbędną dla jego zarejestrowania. Za rejestrację pojazdu
i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny
jest Laureat. Laureat ponosi również koszty dojazdu do miejsca odbioru Nagrody Głównej.
5.17. Nagrody II stopnia, Nagrody III stopnia oraz Nagrody IV stopnia zostaną wydane za
pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adresy, które zostały wskazane
przez nich w formularzu Laureata przesłanym wcześniej zgodnie z pkt 5.11. Regulaminu.
Nagrody II stopnia, Nagrody III stopnia oraz Nagrody IV stopnia zostaną wydane w ciągu 14
dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia uprawnień Laureata do otrzymania nagrody,
jednak nie później niż do dnia 6 listopada 2020 r.
5.18. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak
również odmiennego niż opisany w Regulaminie sposobu wydania nagród. Za wygraną
nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody
na inną nagrodę.
5.19. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Uczestnika (w tym również Laureata),
jego uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii, autentyczności zgłoszonego Zamówienia
czy też zgodności postępowania Uczestnika w Loterii z Regulaminem, Organizator ma
prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, w
tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do przesłania w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania:
5.19.1. podpisanego własnoręcznie przez Laureata oświadczenia, że Laureat spełnia
wszystkie wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych
w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu;
5.19.2. kserokopii lub czytelnego zdjęcia dowodu tożsamości Laureata będącego osobą
fizyczną w celu potwierdzenia jego wieku lub (w przypadku Laureatów Nagród
głównych) jego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a w przypadku braku
numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa); na
kserokopii lub zdjęciu dowodu tożsamości powinny zostać zakryte (zamazane)
informacje, które nie są potrzebne do udokumentowania ww. danych; odkryte
muszą pozostać: imię i nazwisko oraz data urodzenia Laureata, a jeśli Organizator
dodatkowo zobowiąże Laureata Nagrody głównej do udokumentowania jego
numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a w przypadku braku numeru PESEL
– adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa), odkryte muszą być również
ww. dane;
5.19.3. podania innych, dodatkowych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z
udziałem Uczestnika w Loterii, np. dotyczących numeru telefonu, z którego
Uczestnik korzystał na potrzeby Loterii;
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5.19.4. oświadczenia podpisanego własnoręcznie przez podmiot, który prowadzi Sklep o
danym ID w celu poświadczenia, że pracownik, o którym mowa w pkt 2.1.1.
Regulaminu działał za zgodą właściciela Sklepu.
Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie ww. dokumentów może zostać
wykluczony z udziału w Loterii.
5.20. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w Loterii Laureatom, co do
których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie
postanowień Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie
zgodności ich udziału w Loterii z Regulaminem, np.:
5.20.1. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnego numeru telefonu (tj.
nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie RP), więcej niż jednego
numeru telefonu lub
5.20.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny, lub
5.20.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.
5.21. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora, chyba, że w świetle Regulaminu istnieje
podstawa do przejścia prawa do ww. nagród na ich Laureatów rezerwowych.
5.22. Nagrody nieodebrane w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora.
6.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora
wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: Komisja), która
działa na podstawie swojego regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji
wchodzi nadzorca, tj. osoba, która:
6.1.

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;

6.2.

ma nienaganną opinię;

6.3.

posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

6.4.

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1.

Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 6 kwietnia 2020 r. najpóźniej do 20
listopada 2020 r. (decyduje data dostarczenia reklamacji do Organizatora). Reklamacje
doręczone Organizatorowi po 20 listopada 2020 r. nie będą rozpatrywane.

7.2.

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):
7.2.1. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, podpis oraz – w
przypadku reklamacji zgłaszanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
– adres elektroniczny do komunikację,
7.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
7.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna „WIELKA
IGLOTERIA”),
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7.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.
7.3.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:
7.3.1. na piśmie – listem poleconym na adres Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o. o.,
ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem "Reklamacja – WIELKA IGLOTERIA” albo
osobiście w siedzibie Organizatora (od 6 kwietnia 2020 r. do 30 października 2020
r. w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00)
albo
7.3.2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail na adres
promocje@albedomarketing.pl z tematem „Reklamacja – WIELKA IGLOTERIA”
Nie jest dopuszczalne złożenie reklamacji w innej formie.

7.4.

Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu
nastąpi do 27 listopada 2020 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 e-mail na adres elektroniczny do komunikacji wskazany przez Uczestnika.
Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

7.5.

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

7.6.

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.

8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1.

Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia
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 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

8.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Iglotex Dystrybucja Polska sp.
z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Polska 20, 81-339 Gdynia (kontakt: rodo@iglotex.com.pl).
Dane osobowe przetwarzane są w związku ze zleceniem przeprowadzenia akcji
promocyjnej mającej na celu promowanie i wsparcie sprzedaży produktów Iglotex
Dystrybucja Polska sp. z o.o. co stanowi prawnie uzasadniony interes Iglotex Dystrybucja
Polska sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

8.3.

Organizator Loterii - Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (kontakt:
dane@albedomarketing.pl) jest administratorem danych osobowych w następującym
zakresie:
8.3.1. art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacji umowy gry (loterii),
8.3.2. art. 6 ust. 1 lit c RODO – realizacji obowiązków prawnych z zakresu prawa
podatkowego (rozliczenie podatku dochodowego od nagród wydawanych w
Loterii),
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8.3.3. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie obejmującym wykonywanie innych obowiązków
ustawowych ciążących na organizatorze loterii, jak prowadzenie ewidencji
zaświadczeń o wygranej oraz ewidencji wydanych (wypłaconych) nagród,
8.3.4. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie obejmującym prowadzenie nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem loterii,
8.3.5. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
8.3.6. art. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie prowadzenia procesu reklamacyjnego
związanego z Loterią i w celu obrony przed roszczeniami prawnymi Uczestników
loterii.
8.4.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku
z przeprowadzaniem Loterii znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu – Zasadach
przetwarzania danych osobowych.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.

Regulamin jest jawny i udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w czasie Loterii pod
adresem Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny
jest również na stronie internetowej www.wielkaigloteria.pl w terminie od 6 kwietnia 2020
r. do 27 listopada 2020 r.

9.2.

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

9.3.

Udział w Loterii jest dobrowolny.

9.4.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9.5.

Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie
określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, jedynie po
zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać
praw konsumenta.

9.6.

Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „WIELKA IGLOTERIA”,
organizowanej przez Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam
oświadczenia wymagane dla wydania Nagrody Głównej.
CZĘŚĆ A – DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW, KTÓRZY SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI (PRACOWNICY
LUB WŁAŚCICIELE FIRM WPISANI DO CEIDG)
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
I/LUB NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP (tylko w przypadku laureatów
prowadzących działalność gosp. wpisanych do
CEIDG)

NUMER TELEFONU (z którego dokonano
zgłoszenia do Loterii)

NUMER PESEL
(w przypadku braku – adres urodzenia
i obywatelstwo) - tylko w przypadku nagród
głównych w postaci samochodu, vouchera do
TUI oraz skutera)

RODZAJ I NUMER DOWODU
TOŻSAMOŚĆI (tylko w przypadku nagród
głównych w postaci samochodu, voucher do
TUI oraz skutera)

Wymóg zbierania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz numeru PESEL –
adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa) nakłada na nas prawo, a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz
art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (możesz sprawdzić treść ww.
przepisów na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092011540).
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie
od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, IGLOTEX lub jakąkolwiek z
pozostałych spółek należących do grupy kapitałowej Iglotex, o których mowa w pkt 2.2.5. regulaminu ww.
loterii.
…………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
Oświadczam, że jestem zarejestrowanym użytkownikiem numer telefonu, z którego wysłałam/-łem
zwycięskie zgłoszenie (SMS).
…………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
CZĘŚĆ B - DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW, KTÓRZY NIE SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI (PODMIOTY
WPISANE DO KRS)
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
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NUMER NIP
NUMER TELEFONU
(z którego dokonano zgłoszenia do Loterii)

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze
spółką Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, IGLOTEX lub jakąkolwiek z pozostałych spółek
należących do grupy kapitałowej Iglotex, o których mowa w pkt 2.2.5. Regulaminu. W reprezentowanym
przeze mnie podmiocie nie są stosowane żadne wewnętrzne polityki ani procedury, które sprzeciwiałyby
się jego udziałowi w przedsięwzięciach takich, jak ww. loteria.
......................................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREAT

Oświadczam, że jestem zarejestrowanym użytkownikiem numeru telefonu, z którego wysłałam/-łem
zwycięskie zgłoszenie (SMS).
…………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA
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ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY II STOPNIA, NAGRODY III STOPNIA LUB NAGRODY IV
STOPNIA
W związku z wygraną w loterii promocyjnej pt. „WIELKA IGLOTERIA”, organizowanej przez
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia
wymagane dla wydania Nagrody Głównej.
CZĘŚĆ A – DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW, KTÓRZY SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI (PRACOWNICY
LUB WŁAŚCIELE FIMR WPSIANYCH DO CEIDG)
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
I/LUB NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP (tylko w przypadku
laureatów
prowadzących działalność gosp.)
NUMER TELEFONU (z którego
dokonano zgłoszenia do Loterii)

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie
od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu IGLOTEX lub jakąkolwiek z
pozostałych spółek należących do grupy kapitałowej Iglotex, o których mowa w pkt 2.2.5. regulaminu ww.
loterii.
…………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
Oświadczam, że jestem zarejestrowanym użytkownikiem numer telefonu, z którego wysłałam/-łem
zwycięskie zgłoszenie (SMS).
…………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

CZĘŚĆ B - DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW, KTÓRZY NIE SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI
(PODMIOTY WSPIANE DO KRS)
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU (z którego
dokonano zgłoszenia do Loterii)

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze
spółką Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, IGLOTEX lub jakąkolwiek z pozostałych spółek
należących do grupy kapitałowej Iglotex, o których mowa w pkt 2.2.5. regulaminu ww. loterii. W
reprezentowanym przeze mnie podmiocie nie są stosowane żadne wewnętrzne polityki ani procedury,
które sprzeciwiałyby się jego udziałowi w przedsięwzięciach takich, jak ww. loteria.
......................................................................................................
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DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA
Oświadczam, że jestem zarejestrowanym użytkownikiem numer telefonu, z którego wysłałam/-łem
zwycięskie zgłoszenie (SMS).
…………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA
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ZAŁĄCZNIK NR 3
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU LOTERII
PROMOCYJNEJ „WIELKA IGLOTERIA”
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest:
a) Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Polska 20, 81-339 Gdynia
w związku ze zleceniem przeprowadzenia akcji promocyjnej mającej na celu promowanie
i wsparcie sprzedaży produktów Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. co stanowi prawnie
uzasadniony interes Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit f
RODO.
b) Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań w
zakresie:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacji umowy gry (loterii),
art. 6 ust. 1 lit c RODO – realizacji obowiązków prawnych z zakresu prawa
podatkowego (rozliczenie podatku dochodowego od nagród wydawanych w
Loterii),
art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie obejmującym wykonywanie innych obowiązków
ustawowych ciążących na organizatorze loterii, jak prowadzenie ewidencji
zaświadczeń o wygranej oraz ewidencji wydanych (wypłaconych) nagród,
art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie obejmującym prowadzenie nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem loterii,
art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
art. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie prowadzenia procesu reklamacyjnego
związanego z Loterią i w celu obrony przed roszczeniami prawnymi Uczestników
loterii.

2.

Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@iglotex.com.pl lub listownie na
adres siedziby (ul. Polska 20, 81-339 Gdynia).

3.

Dane kontaktowe do organizatora Loterii to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać do
nas również list na adres: ,,Albedo Marketing", ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem
„Moje Dane Osobowe". W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony
danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora
to: iod@albedomarketing.pl.

4.

Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji
postanowień jej regulaminu, które szczegółowo zostały wymienione w ust. 1 niniejszego
załącznika. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla
wykonania zobowiązań wobec uczestników Loterii, wynikających z faktu przeprowadzania
Loterii.

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii, tj.
zawarcia umowy o udział w grze.

6.

Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Loterii, któremu
administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Loterii i który
przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy
których Organizator Loterii przeprowadza Loterię i wydaje przewidziane w niej nagrody, np.
firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne,
podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Dane ujawniamy innym
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podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. W każdym
przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach
obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu,
muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą
chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przechowywania dokumentacji związanej
z urządzaniem Loterii, czyli 5 lat od upływu roku, w którym zakończyliśmy przeprowadzanie
Loterii, chyba że zostało wszczęte postępowanie sądowe – w takim wypadku dane będą
przetwarzane do czasu jego prawomocnego zakończenia i zaspokojenia wszystkich roszczeń.
8.

Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej
chwili. Prawa te obejmują:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
prawo do sprostowania danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do żądania usunięcia danych
prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
prawo do wniesienia sprzeciwu.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z
administratorem:
 w przypadku Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. - poprzez e-mail rodo@iglotex.com.pl,
 w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. - poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing", ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe".
8.

Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, istnieje prawo do
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej
sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające prawa lub wolności oraz czego
domaga się skarżący.

9.

Odrębnie chcemy poinformować, że istnieje również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego
uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw można zgłosić poprzez
kontakt z administratorem:
 w przypadku Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. - poprzez e-mail rodo@iglotex.com.pl;
 w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. - poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing", ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe".

10.

Dla Loterii prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.wielkaigloteria.pl. Zasady
ochrony danych osobowych związane z prowadzeniem tej strony znajdują się w odrębnej
zakładce „Polityka prywatności”.

11.

Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o., jak również Albedo Marketing sp. z o.o. nie podejmują
decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie profilują.
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1.

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „WIELKA IGLOTERIA”
(dalej: Aneks)
PODSTAWA PRAWNA

1.1.

Mocą niniejszego Aneksu wprowadza się zmiany do regulaminu loterii promocyjnej
„WIELKA IGLOTERIA” urządzanej na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu z dnia 23.03.2020 r. (znak sprawy: 3001-IOA.4243.6.2020.JP).

1.2.

Aneks podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w trybie art.
60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 847
ze zm.) i staje się skuteczny z chwilą tego zatwierdzenia.

2.

ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEŃ REGULAMINU

2.1.

Zmienia się pkt 3.4. Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3.4. Prawidłowe zgłoszenie poprzez wiadomość SMS powinno zostać wysłane na numer
+48 799 599 891 (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora) i zawierać w treści SMS:
3.4.1. numer Zamówienia,
3.4.2. a po kropce – fakultatywnie – kwotę Zamówienia brutto.
Przykład
treści
wiadomości
SMS:
„002769/4/2020P63993190516833”
lub
„002769/4/2020P63993190516833.1165,73”. Taka wiadomość SMS stanowi zgłoszenie
udziału w Loterii przesłane przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia na podstawie
Zamówienia o numerze 002769/4/2020P63993190516833, którego wartość Zamówienia
zostanie ostatecznie zweryfikowana przez Organizatora.”

2.1.

Zmienia się pkt 3.8. Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3.8. Jedno Zamówienie uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia w Loterii. Każdy
przesłany SMS to jedno zgłoszenie w Loterii. Organizator przyznaje „losy” na podstawie
raportów sprzedażowych przesłanych przez Iglotex, zgodnie z pkt 3.19. Regulaminu, które
uwzględniają kwoty Zamówień przypisane do numerów Zamówień zgłoszonych do Loterii,
zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu. Organizator przyznaje Uczestnikom „losy” przy założeniu, że
każde, pełne 100 zł brutto kwoty Zamówienia to jeden „los” (przykład: Zamówienie o
wartości 1165,73 zł brutto uprawnia do otrzymania 11 „losów”).

2.2.

Dodaje się punkt 3.9. o następującym brzmieniu:
„3.9. W trakcie okresu, w którym można dokonywać zgłoszeń, zgodnie z pkt 1.5.
Regulaminu, Organizator ma prawo wprowadzić w Loterii tzw. ,,Happy Time" („Szczęśliwy
Czas”, dalej: Happy Time) co polega na tym, że przez określony okres (np. tydzień)
wszystkie dokonane w Loterii zgłoszenia będą liczone wielokrotnie (np. podwójnie), tzn.
Uczestnik dokonując jednego zgłoszenia w ciągu Happy Time uzyskuje więcej szans na
uzyskanie nagrody w Loterii zamiast jednej.
Przykład: Organizator ogłosił, że Happy Time trwa w okresie od 5 maja 2020 r. do 12 maja
2020 r., a losy przyznawane na podstawie nadesłanych w tym okresie zgłoszeń liczą się
podwójnie. Uczestnik w okresie trwania Happy Time dokonał zgłoszenia obejmującego
kwotę 649,82 zł brutto. Oznacza to, że na podstawie tego zgłoszenia Uczestnikowi zostanie
przyznanych 12 losów, zamiast 6 losów.

2.3.

Dodaje się punkt 3.10. Regulaminu o następującym brzmieniu:
„3.10. Happy Time każdorazowo obejmuje pełne dni, tj. rozpoczyna się o godzinie 00:00:00
danego dnia i trwać będzie do godziny 23:59:59 ostatniego dnia okresu Happy Time.
Podjęcie decyzji o wprowadzeniu Happy Time, ustalenie, jaki okres obejmie oraz ile szans
na uzyskanie nagrody uzyskuje Uczestnik na podstawie jednego zgłoszenia należy do
Organizatora. Ogłoszenie Happy Time w każdym przypadku nastąpi za pośrednictwem
20

strony internetowej Loterii www.wielkaigloteria.pl, nie później niż w dniu poprzedzającym
wprowadzenie Happy Time”.
2.4.

Zmienia się odpowiednio numerację punktów Regulaminu, w ten sposób, że punkty 3.9. –
3.19. otrzymują numery 3.11. – 3.21.

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1.

Wszelkie pozostałe postanowienia regulaminu Loterii pozostają bez zmian.

3.2.

Pojęciom pisanym wielką literą, a nie zdefiniowanym odrębnie w Aneksie, należy
przydawać znaczenie, jakie zostało im nadane w regulaminie Loterii.

3.3.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Aneksie stosuje się postanowienia
regulaminu Loterii.
ZA ORGANIZATORA

21

