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  Regulamin loterii promocyjnej  
„Daj coś od siebie” 

 
 

1. Nazwa loterii promocyjnej 
Loteria promocyjna nosi nazwę: „Daj coś od siebie”.  

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną  

Organizatorem loterii promocyjnej „Daj coś od siebie” (dalej „Loteria”) jest POS Media Poland Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 017), Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045938, NIP 
5213118490, kapitał zakładowy w wysokości 1 436 250,00 zł (dalej „Organizator”).  

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii 
Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych (tj. Dz. U z 2022 poz. 888) i jest organizowana na podstawie zezwolenia 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Loteria jest organizowana na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  
 

4. Zasięg geograficzny Loterii 

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Produktów Promocyjnych objętych Loterią oraz 
przyjmowania zgłoszeń do Loterii. 
Sprzedaż towarów objętych loterią promocyjną (tj. Produktów promocyjnych zdefiniowanych w 
pkt 9.1 Regulaminu) trwa od dnia 14.11.2022 r. do dnia 25.12.2022 r. Produkty zakupione przed 
dniem 14.11.2022 r. oraz po dniu 25.12.2022 r. nie są objęte Loterią.  

6. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii  
Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od  14.11.2022 r. do 25.12.2022 r. 

7. Czas trwania Loterii  
Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 14.11.2022 r. do dnia 20.04.2023 r. 

8. Uczestnicy Loterii  
8.1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które: 

a) ukończyły 18  rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) zamieszkują w Polsce,  
c) są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego,  
d) spełniły wszystkie warunki Regulaminu Loterii  

(łącznie dalej: „Uczestnicy”).  
8.2. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i 

pełnomocnicy Organizatora, Grupa Maspex Sp. z o.o.  z siedzibą w Wadowicach i MWS Sp. z 
o.o. z siedzibą w Tychach, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub 
współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji 
Loterii. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez 
co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we 
wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać 
Zwycięzcami Nagród w Loterii. 

 

9. Zasady organizacji Loterii  
9.1. Przedmiotem Loterii jest promocja produktów marki Tymbark dystrybuowanych przez MWS 

Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach dostępnych w sprzedaży detalicznej we wszystkich placówkach 
handlowych oraz w sklepach internetowych na terenie Polski   

9.2. W loterii biorą udział wszystkie produkty Tymbark, we wszystkich dostępnych smakach,  
pojemnościach i  opakowaniach, w tym również wielopakach (dalej „Produkty Promocyjne”).  

9.3.  Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest: 
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9.3.1. Jednorazowy zakup dowolnych Produktów Promocyjnych o łącznej wartości 9,00 zł 
brutto. Powyższy zakup (dalej „Zakup”) musi być potwierdzony jednym dowodem 
zakupu. Przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny, e-paragon lub 
oryginał imiennej faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej dokumentujący dokonanie Zakupu Produktów Promocyjnych 
lub kopię paragonu lub imiennej faktury VAT poświadczoną notarialnie za zgodność z 
oryginałem (dalej „Dowód Zakupu”). Dowód Zakupu musi być czytelny i zawierać 
wszystkie dane podane w Zgłoszeniu oraz oryginalny tzn. taki, który został wystawiony 
przez sklep, w których dokonano Zakupu. Wszelkie próby podrabiania czy innego rodzaju 
przerabiania Dowodów Zakupu skutkują wykluczeniem Zgłoszeń dokonanych na 
podstawie ww. Dowodów Zakupu z Loterii i pozbawieniem praw do nagrody 
Uczestników, którzy dokonali takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne 
manipulacje Dowodami Zakupu i dokonanie na ich podstawie Zgłoszenia do Loterii może 
skutkować zgłoszeniem przez Organizatora usiłowania popełnienia oszustwa na jego 
szkodę. W razie wykrycia takiej próby, Organizator może zgłosić podejrzenie 
podrobienia lub przerobienia dokumentu właściwym organom państwowym. 
 

9.3.2. Zachowanie czytelnego Dowodu Zakupu dokumentującego Zakup;  
9.3.3. Zarejestrowanie Zakupu na stronie www.dajcosodsiebie.pl (dalej „Strona Loterii”) 

poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych zgodnych z 
prawdą: 

a) imienia i nazwiska, 
b) adresu e-mail Uczestnika, 
c) dziewięciocyfrowego numeru telefonu komórkowego, 
d) miejscowość zamieszkania, 
e) datę Zakupu w formacie dzień. miesiąc, rok 
f) nr paragonu fiskalnego, e-paragonu lub imiennej faktury VAT 

potwierdzających Zakup, 
g) w przypadku rejestracji e-paragonu należy podać nazwę sklepu (np. Lidl), 

który jest wystawcą karty programu lojalnościowego, numer karty 
programu lojalnościowego lub wirtualnej karty przynależącej do konta w 
aplikacji zainstalowanej w telefonie, w której e-paragon został 
zarejestrowany oraz której wyłącznym użytkownikiem jest osoba 
dokonująca rejestracji zgłoszenia 

oraz 
− potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści; 
− złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii; 
− zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku „Weź 

udział” 
 (wszystkie powyższe czynności zwane dalej „Zgłoszenie”).  
 

9.3.4. Dany Dowód Zakupu może dokumentować zakup przez Uczestnika  Produktów 
Promocyjnych  o wyższej wartości niż wskazana w pkt 9.3.1., lecz zawsze jedno 
poprawnie zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden los w Loterii, a jeden Dowód 
Zakupu może zostać zarejestrowany tylko jeden raz. W przypadku jeśli Dowód 
Zakupu nie zawiera jednoznacznie wskazanej nazwy Produktu Promocyjnego lub 
marki Produktu Promocyjnego wówczas Organizator ma prawo zażądać od 
Uczestnika przedstawienia w terminie maksymalnie 5 dni kalendarzowych 
potwierdzenia zakupu na Dowodzie Zakupu poprzez umieszczenie pieczątki sklepu, 
w którym dokonany jest Zakup wraz z adnotacją w postaci odręcznego wpisania 
pełnej nazwy zakupionego produktu i czytelnego podpisu przedstawiciela sklepu. 

9.4. Organizatorowi przysługuje w terminie od 14.11.2022 r. do 10.02.2023 r. prawo żądania od 
Uczestnika przesłania wszystkich Dowodów Zakupu potwierdzających Zakupy Produktów 
Promocyjnych, które zostały zgłoszone w Loterii przez tego Uczestnika. W przypadku 
nieotrzymania żądanych Dowodów Zakupu Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału 
w Loterii i tym samym cofnąć prawo do przyznanych nagród. Żądanie wysyłane jest poprzez 
wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji w Loterii. W przypadku, gdy 
Organizator występuje z żądaniem przesłania ww. Dowodów Zakupu, Uczestnik jest 
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zobowiązany przesłać je na własny koszt w terminie 4 dni kalendarzowych od otrzymania 
żądania e-mailem (termin liczy się od daty nadania wiadomości e-mail przez Organizatora). 
Uczestnik wysyła żądane oryginały Dowodów Zakupu na adres Organizatora (liczy się data 
stempla pocztowego lub nadania przesyłki pocztą kurierską). Brak spełnienia żądania 
skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Loterii wraz z utratą prawa 
do nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody Zakupu dostarczone do niego do dnia 
17.02.2023r. 

9.5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, a Zgłoszenie uważa się za dokonane 
w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji Zgłoszeń (bazie danych). 
Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych 
Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: godzina.minuta.sekunda. 

9.6.  Organizator ma prawo wykluczyć z Loterii Zgłoszenia, co do których podjął podejrzenie, że 
dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest omijanie zabezpieczeń 
informatycznych, w tym w celu automatycznego dokonywania zgłoszeń do Loterii, zmieniania 
danych identyfikacyjnych w celu ominięcia zapisów określonych w Regulaminie Loterii. 
Zgłoszenia te po weryfikacji przez Komisję, o której mowa w pkt 10 poniżej są wykluczane z 
Loterii i tym samym Komisja ma prawo do wykluczenia Uczestnika, co do którego Komisja 
stwierdziła stosowanie powyższych nieetycznych praktyk. Komisja zastrzega sobie również 
prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że 
naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż 
wyżej określony, nieuprawniony sposób. 

9.7. Jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail 
oraz  z jednego numeru telefonu. Adres e-mail oraz numer telefonu zostanie przypisany do 
imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii zarejestrował Zgłoszenie z danym 
adresem e-mail lub/i numerem telefonu. Jako adres e-mail i numer telefonu właściwy dla 
danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail i numer telefonu, które zostały 
podane w formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie w Loterii przez tego samego Uczestnika przy 
użyciu zgłoszonego wcześniej Dowodu Zakupu, ale z użyciem innych danych osobowych, 
stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę wykluczenia danej osoby 
z udziału w Loterii zgodnie zapisami pkt 9.3.1. Analogicznie w przypadku rejestracji e-
paragonu numer karty programu lojalnościowego lub wirtualnej karty przynależącej do konta 
w aplikacji zainstalowanej w telefonie, w której e-paragon został zarejestrowany może być 
przypisany tylko do jednego Uczestnika Loterii.    

9.8. W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń 
do Loterii w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie Zgłoszeń do Loterii przy wykorzystaniu 
nieprawdziwych danych osobowych. 

9.9. Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego 
treść w   całości. 

10. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii  
10.1. Organizator powołał Komisję Nadzoru Loterii czuwającą nad prawidłowością urządzenia i 

prowadzenia Loterii (dalej „Komisja”), która działa w oparciu o wewnętrzny Regulamin Pracy 
Komisji Nadzoru Loterii. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu 
szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii 
promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. 
U z 2022 r. poz. 888).  

10.2. Z przeprowadzonych w ramach Loterii czynności Komisja sporządza protokoły podpisane 
przez wszystkich członków Komisji.  

 

11.  Pula Nagród w Loterii. 
11.1. W Loterii przyznawane są 43 (czterdzieści trzy) Nagrody(dalej „Nagrody”). 

11.1.1. Nagrodami w Loterii są:  
− 1 (jedna) nagroda główna w postaci  nagrody pieniężnej o wartości 100.000,00 zł wraz 

z premią pieniężną w wysokości 11 111,00 zł. Wartość całkowita Nagrody wynosi 
111 111,00 zł (dalej „Nagroda Główna”). Premia pieniężna stanowi równowartość 
zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii i jest potrącana przy wydaniu Nagrody 
Głównej. 

− 42 (czterdzieści dwie) nagrody  dzienne w postaci 42 różnych zestawów składających 
się z dwóch różnych nagród rzeczowych lub voucherów. Każda para stanowi jedną 
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nagrodę dzienną (dalej „Nagroda Dzienna”). Lista Nagród Dziennych dostępnych w 
Loterii ze wskazaniem dnia, w którym dana Nagroda Dzienna jest losowana oraz jej 
wartości znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

11.2. Nagrody Dzienne w Loterii są opodatkowane zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt. 6a lit. a 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to znaczy Nagrody Dzienne, których 
wartość jest niższa od kwoty 2280,00 zł są wolne od podatku dochodowego od osób 
fizycznych Nagrody Dzienne, których wartość przekracza kwotę 2280,00 zł dodatkowo 
zawierają premię pieniężną, która jest potrącana w momencie wydawania Nagrody Dziennej 
tytułem należnego zryczałtowanego podatku od nagród Loterii. 

11.3. Łączna wartość puli Nagród wynosi 223 115,00 zł  (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące 
sto piętnaście złotych). 

12. Miejsca i terminy losowań i powiadamiania zwycięzców  
 

12.1. Losowania Nagród odbywają  się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji Nadzoru 
Loterii. Po każdym losowaniu sporządzany jest protokół podpisywany przez wszystkich 
obecnych członków Komisji. 

12.2. Nagrody Dzienne losowane są po zakończeniu każdego z 7 dni trwania Loterii, oddzielnie dla 
każdego dnia Loterii.  Losowania przeprowadzane są ze wszystkich poprawnych Zgłoszeń 
zarejestrowanych w danym dniu Loterii zgodnie czasem rejestracji w bazie danych Zgłoszeń 
zapisanych na serwerze. W trakcie jednej losowania Nagrody Dziennej wyłaniane jest jedno 
zwycięskie Zgłoszenie i jedno Zgłoszenie na listę rezerwową. Losowanie odbywa się do czasu 
wyłonienia dwóch unikatowych Zgłoszeń z uwzględnieniem zapisów pkt 12.5.  
Losowania przeprowadzane są w  następujących terminach: 

• w dniu 25.11.2022 r. odbywają się losowania Nagród Dziennych ze Zgłoszeń 
zarejestrowanych w dniach od 14.11.2022 r. do 20.11.2022 r. i przyznawane są 
Nagrody Dzienne od numeru 1 do 7 zgodnie z kolejnością wskazaną w Załączniku nr 
1; 

• w dniu 02.12.2022 r. odbywają się losowania Nagród Dziennych ze Zgłoszeń 
zarejestrowanych w dniach od 21.11.2022 r. do  27.11.2022 r. i przyznawane są 
Nagrody Dzienne od numeru 8 do 14 zgodnie z kolejnością wskazaną w Załączniku nr 
1; 

• w dniu 09.12.2022 r. odbywają się losowania Nagród Dziennych ze Zgłoszeń 
zarejestrowanych w dniach od 28.11.2022 r. do  04.12.2022 r. i przyznawane są 
Nagrody Dzienne od numeru 15 do 21 zgodnie z kolejnością wskazaną w Załączniku 
nr 1; 

• w dniu 16.12.2022 r. odbywają się losowania Nagród Dziennych ze Zgłoszeń 
zarejestrowanych w dniach od 05.12.2022 r. do  11.12.2022 r . i przyznawane są 
Nagrody Dzienne od numeru 22 do 28 zgodnie z kolejnością wskazaną w Załączniku 
nr 1; 

• w dniu 23.12.2022 r. odbywają się losowania Nagród Dziennych ze Zgłoszeń 
zarejestrowanych w dniach od 12.12.2022 r. do  18.12.2022 r . i przyznawane są 
Nagrody Dzienne od numeru 29 do 35 zgodnie z kolejnością wskazaną w Załączniku 
nr 1; 

• w dniu 03.01.2023 r. odbywają się losowania Nagród Dziennych ze Zgłoszeń 
zarejestrowanych w dniach od 19.12.2022 r. do 25.12.2022 r . i przyznawane są 
Nagrody Dzienne od numeru 36 do 42 zgodnie z kolejnością wskazaną w Załączniku 
nr 1; 

12.3. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 03.01.2023 r.  W losowaniu biorą udział 
wszystkie poprawne Zgłoszenia zarejestrowane od dnia 14.11.2022 r. do 25.12.2022 r. W 
trakcie losowania w pierwszej kolejności losowane jest jedno Zgłoszenie zwycięskie, a 
następnie jedno Zgłoszenie rezerwowe. Losowanie trwa do czasu wyłonienia dwóch 
unikatowych Zgłoszeń.   

12.4. Losowanie odbywa się przy wykorzystaniu papierowych losów (dalej „Karty”). Karty 
ponumerowane są liczbami porządkowymi zaczynając od 1 i kończąc na liczbie 
odpowiadającej liczbie Zgłoszeń, które zostały poprawnie zweryfikowane. Każda Karta 
odpowiada jednemu Zgłoszeniu i ma numer odpowiadający numerowi porządkowemu jaki 
nadany został Zgłoszeniu na potrzeby losowania. Komisja wyznacza jednego członka spośród 
składu Komisji, który ręcznie losuje Karty w zgodnie z procedurą losowania opisaną pkt 12.2. 
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i 12.3. powyżej.  
12.5. Jeden Uczestnik rozumiany jako posiadacz tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, 

i/lub miejsca zamieszkania dokonując 1 Zgłoszenia do Loterii uprawniony jest do otrzymania 
maksymalnie  1 Nagrody Dziennej oraz Nagrody Głównej z zastrzeżeniem, że  maksymalna 
ilość Nagród Dziennych jaka może być wygrana przez jednego Uczestnika w trakcie trwania 
Loterii wynosi 2 (niezależnie od od liczby dokonanych Zgłoszeń).  

12.6. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę jest zwycięzcą nagrody (dalej „Zwycięzcą”), 
uprawnionym do jej otrzymania po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji przez 
Organizatora. 

12.7. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora. W przypadku pozytywnej 
weryfikacji, Organizator wysyła do Zwycięzcy Nagrody Dziennej w terminie 3 dni roboczych 
licząc od dnia przypisania Nagrody, wiadomość e-mail z adresu loteria@pos-media.pl w tytule 
„Tymbarkowa loteria „Daj coś od siebie”  – nagroda czeka!”, w którym informuje o rodzaju 
przyznanej Nagrody wraz z informacją o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia prawa 
do Nagrody i terminie ich przesłania.  

12.8. Zwycięzcy Nagród  Dziennych są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia, w terminie do 
10 dni roboczych od dnia powiadomienia od przyznaniu Nagrody na adres mailowy 
Organizatora, wiadomością zwrotną w odpowiedzi na informację mailową, o której mowa w 
pkt 12.7 powyżej skanów lub zdjęć:  
- Dowodu Zakupu, na który została przyznana Nagroda, a w przypadku Zgłoszenia w oparciu 
o e-paragon należy dodatkowo załączyć zdjęcie lub skan karty lojalnościowej lub zdjęcie lub 
skan strony aplikacji zawierające dane osobowe Uczestnika podane na koncie w aplikacji 
zainstalowanej w telefonie, która została użyta do Zakupu i Zgłoszenia lub skanu lub zdjęcia 
danych osoby, na którą zarejestrowana jest karta, na którym widoczne jest: 
- imię nazwisko, 
- numer karty lojalnościowej lub konta w aplikacji zainstalowanej w telefonie z widocznym 
potwierdzeniem nazwy sieci handlowej, która wystawiła kartę np. Lidl etc., zgodnie zapisami 
pkt. 9.3.3. 
Wszystkie powyższe dane oraz adres e-mail, z którego została wysłana wiadomość do 
Organizatora muszą być zgodne z danymi zarejestrowanymi podczas rejestracji zwycięskiego 
Zgłoszenia; 
-  kompletnie wypełnionego  oświadczenia wskazanego w Załączniku nr 2 do niniejszego 
Regulaminu Oświadczenie 1 do Nagrody Dziennej (dalej  „Oświadczenie 1”). W przypadku 
jeśli Nagroda Dzienna w Loterii ma przyznaną premię pieniężną Zwycięzca tej Nagrody jest 
zobowiązany wypełnić w Oświadczeniu 1 cześć B, w której dodatkowe dane w postaci serii i 
numeru dokumentu tożsamości, numeru PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, 
adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa są wymagane przepisami art. 20 ust. 5 
Ustawy o grach hazardowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 22.06.2010 r. w 
sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji 
wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2314 tj.).   W wypadku braku 
dostarczenia przez Zwycięzcę Nagrody Dziennej ww. Oświadczenia 1 cześć 1/A lub/i 1/B lub/i 
Zgody  wraz z oryginałem Dowodu Zakupu potwierdzającymi dane podane w zwycięskim 
Zgłoszeniu, lub niedotrzymania terminu jego dostarczenia lub w przypadku wysłania 
powyższych informacji i dokumentów z adresu innego niż podany w Zgłoszeniu Organizator 
nie uznaje tych dokumentów jako dostarczone i tym samym  Zwycięzca traci prawo do 
Nagrody Dziennej, a Nagroda przechodzi na zwycięzcę rezerwowego.  Za termin dostarczenia 
dokumentów rozumie się datę kiedy dokumenty wpłynęły do Organizatora.  

12.9. Zwycięzca Nagrody Głównej powiadamiany jest o wygranej telefonicznie na numer telefonu 
komórkowego podany w Zgłoszeniu do Loterii w terminie do 3 dni roboczych licząc od 
następnego dnia po dniu losowania. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń 
telefonicznych ze Zwycięzcą w kolejne dni robocze. W przypadku 3 nieudanych prób 
połączenia z wylosowanym Zwycięzcą, Zwycięzca traci prawo do Nagrody Głównej, a Nagroda 
przechodzi na zwycięzcę rezerwowego.  

12.10. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia 
przez  
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5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości 
połączenia  
z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, 
sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą 
niż Zwycięzca Loterii.   

12.11. W przypadku skutecznego połączenia telefonicznego, o którym mowa w pkt 12.9., 
Organizator informuje Zwycięzcę Nagrody Głównej o wygranej oraz o konieczności 
dostarczenia przez Zwycięzcę, w terminie do 10 dni roboczych  tj. do dnia 23.01.2023 r. na 
adres Organizatora na własny koszt oryginału Dowodu Zakupu, który zakwalifikował 
Uczestnika do wygranej Nagrody Głównej, a w przypadku Zgłoszenia w oparciu o e-paragon 
należy dodatkowo załączyć zdjęcie lub skan karty lojalnościowej lub karty przynależącej do 
konta w aplikacji zainstalowanej w telefonie, która została użyta do Zakupu i Zgłoszenia lub 
skanu lub zdjęcia danych osoby, na którą zarejestrowana jest karta, na którym widoczne jest: 
- imię nazwisko, 
- numer karty lojalnościowej lub karty przynależącej do konta w aplikacji zainstalowanej w 
telefonie z widocznym potwierdzeniem nazwy sieci handlowej, która wystawiła kartę np. 
Lidl etc., zgodnie z zapisami pkt 9.3.3. 
Wszystkie powyższe dane muszą być zgodne z danymi zarejestrowanymi podczas rejestracji 
zwycięskiego Zgłoszenia oraz  
- kompletnie wypełnionego oświadczenia składającego się z części 1/A i części 1/B 
wskazanego w załączniku nr 3 do  Regulaminu (dalej „Oświadczenie 2”).  
Organizator informuje ponadto Zwycięzcę Nagrody Głównej, że zawarte w Oświadczeniu 2 
część 1. dodatkowe dane w postaci serii i numeru dokumentu tożsamości, numeru PESEL lub, 
w przypadku braku numeru PESEL, adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa są 
wymagane przepisami art. 20 ust. 5 Ustawy o grach hazardowych oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów z 22.06.2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz 
ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2314 tj.) oraz, że dane podane w części 2. Oświadczenia są wymagane na podstawie zapisów 
ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. 2022 poz. 593) i odmowa podania ww. danych skutkuje odebraniem prawa do 
Nagrody Głównej. Organizator dodatkowo wysyła do Zwycięzcy Nagrody Głównej w dniu 
kolejnym po rozmowie telefonicznej wiadomość e-mail, w którym informuje o dokumentach 
niezbędnych do potwierdzenia prawa do Nagrody i terminie ich przesłania. 

 W wypadku braku dostarczenia przez Zwycięzcę Nagrody Głównej ww. Oświadczenia 2 cześć 
A i B lub/Zgody  wraz z Dowodem Zakupu potwierdzającymi dane podane w zwycięskim 
Zgłoszeniu lub niedotrzymania terminu jego dostarczenia lub w przypadku wysłania 
powyższych informacji i dokumentów z adresu innego niż podany w Zgłoszeniu Organizator 
nie uznaje tych dokumentów jako dostarczone i tym samym  Zwycięzca traci prawo do 
Nagrody Głównej, a Nagroda przechodzi na zwycięzcę rezerwowego.   

12.12. Za termin dostarczenia dokumentów rozumie się datę kiedy dokumenty wpłynęły do 
Organizatora. Zwycięzcy z listy rezerwowej są informowani o przyznaniu prawa do Nagrody 
zgodnie z zasadami i terminami opisanymi powyżej. Termin dostarczenia dokumentów dla 
zwycięzcy rezerwowego mija 09.02.2023 r. 

12.13. Lista zwycięzców publikowana jest na Stronie Loterii od 05.12.2022 r. do 20.04.2023 r. i 
zawiera imię, miejscowość i rodzaj przyznanej Nagrody. 
 

13. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród w Loterii 
13.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  
13.2. Nagroda Główna  jest   przekazywana Zwycięzcy  w formie przelewu na konto bankowe 

wskazane w Oświadczeniu 2 z zastrzeżeniem, że konto bankowe wskazane w Oświadczeniu 
2 jest własnością Zwycięzcy. Nagroda przesyłana jest  w terminie 15 dni roboczych licząc od 
dnia otrzymania przez Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 12.11.  

13.3. Nagrody Dzienne  wydawane są poprzez nadanie przesyłki pocztowej poleconej lub 
kurierskiej na adres Zwycięzcy podany w Oświadczeniu 1 w terminie do 15  dni roboczych  
licząc od dnia otrzymania  dokumentów, o których mowa w pkt 12.8. z zastrzeżeniem, że w 
przypadku Nagród Dziennych w postaci Voucherów lub e-kart podarunkowych, sposób 
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wydania Nagrody Dziennej oraz zasady jej realizacji są opisane w Załączniku nr 1 cz.1.1.  
13.4. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na inną ani prawo cesji 

prawa do Nagrody na osoby trzecie.  
13.5. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora 

są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane 
osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród. 

13.6. Nagrody przepadają w następujących sytuacjach: 
a) w przypadkach opisanych w  pkt 12.8, pkt 12.11-12.; 
b) w przypadku opisanym w pkt 9.4; 
c) w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu zakupu, tj. zawierającego 

nieprawidłowe dane, zniszczonego w sposób uniemożliwiający weryfikację 
wymaganych Regulaminem danych lub noszącego znamiona podrabiania; 

d) w przypadku przesłania skanu lub zdjęcia karty lojalnościowej lub karty przynależącej 
do konta w aplikacji zainstalowanej w telefonie zawierającej nieprawidłowe dane to 
jest niezgodne z danymi podanymi w Zgłoszeniu lub w inny sposób uniemożliwiający 
weryfikację wymaganych Regulaminem danych lub noszącego znamiona podrabiania; 

e) w przypadku podania przez Zwycięzcę błędnego adresu e-mail, numeru telefonu 
komórkowego, adresu pocztowego, co uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub 
dostarczenie Nagrody; 

f) w przypadku podania w ramach Zgłoszenia lub Oświadczenia nieprawdziwych danych,  
w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych; 

g) w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody; 
h) w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. 

13.7. Ostateczny termin wydania Nagród w Loterii upływa z dniem 02.03.2023 r. 

14. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  
14.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników 

od 14.11.2022 r., nie później jednak do dnia 03.04.2023 r. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier 
hazardowych. Roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry 
hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, należy wskazać nazwę „Daj 
coś od siebie” oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

14.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data 
nadania wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania 
wiadomości e-mail późniejszą niż 03.04.2023r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia 
reklamacji, które są jej doręczone po dniu 07.04.2023 r., mimo ich prawidłowego wniesienia 
zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości e-mail. 

14.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres POS Media 
Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Daj 
coś od siebie” lub pocztą elektroniczną na adres loteria@pos-media.pl. z tytułem e-maila: 
„Reklamacja – Daj coś od siebie” „ 

14.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej 
otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana w terminie 3 dni 
roboczych od daty jej rozpatrzenia. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom 
przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie lub drogą 
elektroniczną (w zależności od sposobu przesłania reklamacji) na adres podany w reklamacji. 
 

15. Przetwarzanie danych osobowych 
15.1. Dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych uczestników loterii znajdują się w Załączniku nr 4 do regulaminu, który stanowi, 
wraz z pozostałymi załącznikami, integralną cześć regulaminu. 

 

16. Terminy przedawnienia roszczeń 
16.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 
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wymagalności. 
16.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

17. Postanowienia końcowe 
17.1. Regulamin Loterii dostępny na Stronie Loterii w terminie od 14.11.2022 r. do dnia 20.04.2023 

r.  
17.2. W niniejszym Regulaminie, na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się dni: 

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki z wyjątkiem występujących w te dni wolnych i 
świąt, natomiast za „dni kalendarzowe” przyjmuje się wszystkie dni tygodnia niezależnie od 
występujących w te dni wolnych i świąt. 

17.3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń, przy 
pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców 
Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy 
dokonywaniu Zgłoszenia,  które mogą mieć wpływ na możliwość udziału w Loterii. 
Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora, spowodowana w 
szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapełnieniem skrzynki lub 
automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM, obciąża Uczestnika.  

17.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego 
wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 
r., poz. 888). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1  
 
   

RODZAJ NAGRODY Ilość Cena 
jednostkowa 

Cena  Premia 
pieniężna 

TY
D

ZIEŃ
 1

 

1 Głośnik bezprzewodowy 
Sony  

1 szt.                 
179,00 zł  

 
429,00 zł 

- 

 
Słuchawki douszne Sony  1 szt.                 

250,00 zł  
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2 Urządzenie do popcornu 
Ariete PopCorn  

1 szt.                 
160,00 zł  

 

310,00 zł 

- 

 
LEGO Marvel Kalendarz 
adwentowy ze 
Strażnikami Galaktyki 

1 szt.                 
150,00 zł  

3 Zestaw gier familijnych 
Rebel 

1 szt.                 
229,00 zł  

 
476,00 zł 

- 

 
Keyboard Casio  dla 
dzieci 

1 szt.                 
247,00 zł  

4 Karta przedpłacona do 
wykorzystania na 
plaformie Netflix 

1 szt.                 
200,00 zł  

 
 
 

449,00 zł 

- 

 
Opaska Huawei Smart 
Band 7 

1 szt.                 
249,00 zł  

5 Golarka męska PHILIPS  1 szt.                 
259,00 zł  

 
 

438,00 zł 

- 

 
ZESTAW SKARPETEK 
HAPPY SOCKS 

1 szt.                 
179,00 zł  

6 Przenośny ekspres do 
kawy Wacaco Minipresso  

1 szt.                 
259,00 zł  

 
 

459,00 zł 

- 

 
Karta podarunkowa 
HOME&YOU 

1 szt.                 
200,00 zł  

7 Blender kielichowy 
PHILIPS  

1 szt.                 
389,00 zł  

 
 

489,00 zł 

- 

 
Karta podarunkowa 
INTERSPORT 

1 szt.                 
100,00 zł  

TY
D

ZIEŃ
 2

 

8 Zegarek Seria Raw – dla 
niego 

1 szt.                 
479,00 zł  

 
 

958,00 zł 

- 

 
Zegarek Seria Raw – dla 
niej  

1 szt.                 
479,00 zł  

9 Myjka do okien Karcher   1 szt.                 
450,00 zł  

 
 

900,00 zł 

- 

 
Karta podarunkowa 
Sephora 

1 szt.                 
450,00 zł  

10 Opiekacz 2w1 Tefal 1 szt.                 
400,00 zł  

 
 

989,00 zł 

- 

 
Mop parowy KARCHER  1 szt.                 

589,00 zł  

11 Karta podarunkowa 
Apart 

1 szt.                 
500,00 zł  

 
 

987,00 zł 

- 

 
Toreba damska OBAG 1 szt.                 

487,00 zł  

12 Plecak Patagonia 1 szt.                 
345,00 zł  

 
 

- 
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Drukarka do zdjęć Instax 
Mini Link 2 

1 szt.                 
450,00 zł  

795,00 zł 

13 Saturator Soda Stream 
Art  

1 szt.                 
450,00 zł  

 
 

800,00 zł 

- 

 
Urządzenie do 
oczyszczania twarzy 
FOREO fofo 

1 szt.                 
350,00 zł  

14 Wodoodporny lokalizator 
GPS dla psa Locon Dog 

1 szt.                 
260,00 zł  

 
 

760,00 zł 

- 

 
Karta podarunkowa 
MAXI ZOO 

1 szt.                 
500,00 zł  

TY
D

ZIEŃ
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15 Voucher turystyczny LOT 
Travel  

1 szt.     1 200,00 zł   
 

1 950,00 zł 

- 

 
Zestaw walizek 
podróżnych Wittchen 

1 szt.                 
750,00 zł  

16 Wypiekacz do chleba 
TEFAL  

1 szt.                 
999,00 zł  

 
 

1 698,00 zł 

- 

 
Zestaw garnków Tefal 
Ingenio Emotion 11 
elementów 

1 szt.                 
699,00 zł  

17 Konsola Nintendo Switch 
Lite 

1 szt.   1 049,00 zł   
 

1 749,00 zł 

- 

 
Smartwatch HUAWEI 
Watch Fit 2 Active  

1 szt.                 
700,00 zł  

18 Soniczna szczoteczka do 
zębów - PHILIPS Sonicare 

1 szt.     1 149,00 zł   
 

1 968,00 zł 

- 

 
Urządzenie do 
czyszczenia i masażu 
twarzy FOREO Luna 3 

1 szt.                 
819,00 zł  

19 Klocki LEGO - Globus 1 szt.                 
795,00 zł  

 
 

1 295,00 zł 

- 

 
Karta podarunkowa 
Empik 

1 szt.                 
500,00 zł  

20 Wideorejestrator 
GARMIN  

1 szt.                 
499,00 zł  

 
 

1 499,00 zł 

- 

 
Karta paliwowa BP 1 szt.    1 000,00 zł  

21 Rower BMX Btwin Wipe 
500 20" 

1 szt.   1 079,00 zł   
 

1 579,00 zł 

- 

 
Karta podarunkowa 
PYSZNE.PL 

1 szt.                 
500,00 zł  

TY
D
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22 Kamera sportowa GoPro 
Hero 8 Black 

1 szt.    1 599,00 zł   
 

2 898,00 zł 

                
 

322,00 zł   
Deskorolka elektryczna 
RAZOR Electric Cruiser  

1 szt.   1 299,00 zł  
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23 Tablet HUAWEI MatePad  1 szt.   1 299,00 zł   
 

2 798,00 zł 

                
 

311,00 zł  
 

Smartfon HUAWEI nova 
8i 

1 szt.     1 499,00 zł  

24 Wioślarz magnetyczny 
HERTZ FITNESS 
Challenger  

1 szt.    1 206,00 zł   
 

2 706,00 zł 

                
 

301,00 zł  
 

Karta podarunkowa 
INTERSPORT 

1 szt.     1 500,00 zł  

25 Oczyszczacz powietrza 
SAMSUNG 

1 szt.                 
899,00 zł  

 
 

2 798,00 zł 

                
 

311,00 zł   
Odkurzacz Samsung Jet 
Bot  

1 szt.   1 899,00 zł  

26 Mata masująca Medivon 1 szt.        1 299,00 zł   
 

2 728,00 zł 

                
 

303,00 zł   
Inteligenta suszarka 
Philips SenseIQ 

1 szt.      1 429,00 zł  

27 Karta preznetowa 
SEPHORA 

1 szt.       1 000,00 zł   
 

2 899,00 zł 

                
 

322,00 zł   
Depilator laserowy 
Philips Lumea  

1 szt.     1 899,00 zł  

28 Smartfon Galaxy Tab S6 
Lite, 10,4", 4+64GB 

1 szt.       1 899,00 zł   
 

2 598,00 zł 

                
 

289,00 zł   
Kuchenka mikrofalowa z 
grillem Samsung 

1 szt.                 
699,00 zł  

Y
D

ZIEŃ
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29 Konsola MICROSOFT 

XBOX Series X 
1 szt.   2 499,00 zł     

 
3 646,00 zł  

                
 

405,00 zł  
 

Fotel gamingowy Diablo 
X-Ray  

1 szt.       1 147,00 zł  

30 Hulajnoga elektryczna 
Xiaomi Mi Electric 
Scooter Essential  

1 szt.       1 799,00 zł      
 
3 798,00 zł  

                
 

422,00 zł   
Robot koszący NAC  1 szt.    1 999,00 zł  

31 Oczyszczacz powietrza 
Philips  

1 szt.        2 119,00 zł     
 
 3 918,00 zł  

                
 

435,00zł   
Ekspres do kawy PHILIPS 
LatteGo  

1 szt.       1 799,00 zł  

32 Voucher turystyczny 
www.wakacje.pl 

1 szt.     3 000,00 zł    
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Domowa kamera i alarm 
w jednym urządzeniu 
Somfy One 

1 szt.                 
680,00 zł  

 3 680,00 zł  409,00 zł  

33 PHILIPS Ovi Smart XXL - 
urządzenie do gotowania 
beztłuszczowego 

1 szt.     1 399,00 zł    
 
3 399,00 zł  

                
 

378,00 zł  
 

Voucher parku wodnego 
Suntago   

1 szt.       2 000,00 zł  

34 Soundbar Samsung Q-
seria  

1 szt.     1 199,00 zł     
 
3 248,00 zł  

                
 

361,00zł  
 

Telewizor SAMSUNG 55" 
LED 4K 

1 szt.     2 049,00 zł  

35 Robot Kuchenny BOSCH 1 szt.      1 269,00 zł      
 
3 518,00 zł  

                
 

391,00 zł   
Odkurzacz Samsung Jet 
75 Complete 

1 szt.     2 249,00 zł  

TY
D
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36 Głośnik przenośny Power 
audio JBL Partybox 100 

1 szt.      1 549,00 zł     
 

5 549,00 zł  

                
 

616,00 zł   
Turystyczny voucher 
Wakacje.pl 

1 szt.      4 000,00 zł  

37 Laptop HUAWEI 
MateBook 

1 szt.    3 999,00 zł      
 
5 499,00 zł  

                
 

611,00 zł   
Karta podarunkowa 
ZALANDO 

1 szt.       1 500,00 zł  

38 Karta podarunkowa 
MEDIA EXPERT 

1 szt.    2 000,00 zł     
 
 5 000,00 zł  

                
 

555,00 zł   
Karta podarunkowa IKEA  1 szt.     3 000,00 zł  

39 Voucher turystyczny 
SLOWHOP 

1 szt.    3 500,00 zł      
 
4 949,00 zł  

                
 

550,00 zł   
Czytnik E-Booków 
AMAZON Kindle  

1 szt.       1 449,00 zł  

40 Dron DJI  1 szt.       2 999,00 zł     
 5 098,00 zł  

               
566,00 zł   

Kamera sportowa DJI 
Pocket 2  

1 szt.   2 099,00 zł  

41 Smartfon HUAWEI P50 
Pocket  

1 szt.     4 999,00 zł      
5 999,00 zł  

               
666,00 zł  

 
Karta podarunkowa 
Wittchen 

1 szt.       1 000,00 zł  

42 Zegarek Smartwatch 
Huawei Watch   

1 szt.     1 499,00 zł     
5 199,00 zł  

               
578,00 zł  

 
Rower elektryczny 
Indiana  

1 szt.     3 700,00 zł  

Część 1.1. 
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Sposób i zasady realizacji Nagród Dziennych w postaci voucherów i e-kart podarunkowych  

 
Nagroda Dzienna w postaci bonu, voucheru, kodu lub karty jest określona maksymalną wysokością 
towaru lub usługi stanowiącej Nagrodę w Loterii. W przypadku nabycia przez Zwycięzcę towaru lub 
usługi na kwotę mniejszą niż wartość Nagrody określona w Regulaminie, kwota różnicy nie podlega 
wypłacie. W przypadku jeśli wartość towaru lub usługi przewyższa kwotę określoną wartością Nagrody, 
Zwycięzca jest zobowiązany do pokrycia różnicy w sposób w jaki jest wymagany przez 
wydawcę/realizatora Nagrody.  

 
1. Karta przedpłacona Netflix  - cyfrowy E-KOD do wykorzystania na plaformie Netfix do 

maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalne e-kodu. Wydany zostanie drogą 
elektroniczną w wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w 
Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o 
których mowa w pkt 12.8.  

2. Karta podarunkowa HOME&YOU -  plastikowa karta stanowiąca odpowiednik bonu 
towarowego upoważniająca do dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych Home&you 
do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty podarunkowej. Wydana 
zostanie poprzez nadanie przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Zwycięzcy 
podany w Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania 
dokumentów, o których mowa w pkt 12.8. 

3. Karta podarunkowa INTERSPORT – do wykorzystania w salonach INTERSPORT w Polsce oraz 
na www.intersport.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty 
podarunkowej. Wydana zostanie drogą elektroniczną w postaci kodu alfanumerycznego 
załączonego do wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w 
Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o 
których mowa w pkt 12.8.  

4. Karta upominkowa SEPHORA – do wykorzystania w sklepie internetowym www.sephora.pl 
oraz perfumeriach Sephora do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty 
upominkowej. Wydana zostanie drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formacie pdf. 
załączonego do wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w 
Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o 
których mowa w pkt 12.8.  

5. Karta podarunkowa Apart – plastikowa karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego 
upoważniająca do dokonywania zakupów w Salonach APART lub Sklepie internetowym APART 
do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty podarunkowej. Wydana 
zostanie poprzez nadanie przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Zwycięzcy 
podany w Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania 
dokumentów, o których mowa w pkt 12.8. 

6. Karta podarunkowa Maxi Zoo - plastikowa karta typu pre-paid upoważniający do 
dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych MAXI Zoo do maksymalnej kwoty 
odpowiadającej wartości nominalnej karty podarunkowej. Wydana zostanie poprzez nadanie 
przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Zwycięzcy podany w Oświadczeniu 1 w 
terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w 
pkt 12.8. 

7. Voucher turystyczny LOT Travel – bon towarowy uprawniający do zakupu wybranych usług 
turystycznych oferowanych w stacjonarnych biurach sprzedażowych LOT Travel Sp. z o.o.  do 
maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty podarunkowej. Wydana 
zostanie poprzez nadanie przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Zwycięzcy 
podany w Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania 
dokumentów, o których mowa w pkt 12.8. 

8. eKarta podarunkowa Empik  - bon towarowy uprawniający do nabycia towaru lub usług w 
sklepie internetowym empik.com, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości 
nominalnej bonu. Wydana zostanie drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formacie pdf. 
załączonego do wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w 
Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o 
których mowa w pkt 12.8.  

9. Karta podarunkowa BP – karta uprawniająca do nabycia towaru na stacji paliw BP do 

mailto:loteria@pos-media.pl
https://www.pos-media.pl/
http://www.intersport.pl/


 
 

POS Media Poland Sp. z o.o.   Al. Jerozolimskie 123A,  02-017 Warszawa  tel.+48 (22)718 92 00   e-mail: loteria@pos-media.pl   https://www.pos-media.pl/ 
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000045938, NIP 521 31 18 490, kapitał zakładowy 1 436 250,00 zł 

maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty podarunkowej. Wydana 
zostanie poprzez nadanie przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Zwycięzcy 
podany w Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania 
dokumentów, o których mowa w pkt 12.8.  

10. Karta podarunkowa PYSZNE.PL - uprawniająca do zrealizowania zamówienia na portalu 
www.pyszne.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty 
podarunkowej. Wydana zostanie drogą elektroniczną w postaci e-kodu załączonego do 
wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w Oświadczeniu 1 w 
terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w 
pkt 12.8.  

11. Voucher turystyczny Wakacje.pl – uprawniający do nabycia usługi turystycznej przez portal 
www.wakacje.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej vouchera. 
Wydany zostanie drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formacie pdf. załączonego do 
wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w Oświadczeniu 1 w 
terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w 
pkt 12.8.  

12. Voucher Suntago - do wykorzystania na pobyt w parku wodnym Suntago do maksymalnej 
kwoty odpowiadającej wartości nominalnej vouchera. Wydany zostanie drogą elektroniczną 
w postaci dokumentu w formacie pdf. załączonego do wiadomości przesłanej na adres podany 
w Zgłoszeniu i potwierdzony w Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od 
dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 12.8.  

13. Karta upominkowa ZALANDO - uprawniająca do zrealizowania zamówienia na portalu 
www.zalando.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty 
upominkowej. Wydana zostanie drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formacie pdf. 
załączonego do wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w 
Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o 
których mowa w pkt 12.8.  

14. Karta podarunkowa MEDIA EXPERT – karta formie elektronicznej, uprawniająca do nabycia 
towaru lub usług w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl oraz w sklepie stacjonarnym 
sieci Media Expert 
do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty. Wydana zostanie drogą 
elektroniczną w postaci e-kodu załączonego do wiadomości przesłanej na adres podany w 
Zgłoszeniu i potwierdzony w Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia 
otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 12.8.  

15. Karta upominkowa IKEA - uprawniająca do nabycia towaru lub usług w sklepie internetowym 
www.ikea.pl oraz w sklepie stacjonarnym sieci Ikea do maksymalnej kwoty odpowiadającej 
wartości nominalnej karty upominkowej. Wydana zostanie poprzez nadanie przesyłki 
pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Zwycięzcy podany w Oświadczeniu 1 w terminie 
15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 12.8.  

16. Voucher SLOWHOP - uprawniający do nabycia usługi turystycznej przez portal 
www.slowhop.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej vouchera. 
Wydany zostanie drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formacie pdf. załączonego do 
wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w Oświadczeniu 1 w 
terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w 
pkt 12.8.  

17. Bon upominkowy Wittchen - uprawniający do nabycia produktów w sklepie Wittchen do 
maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu upominkowego. Wydany 
zostanie poprzez nadanie przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Zwycięzcy 
podany w Oświadczeniu 1 w terminie 15 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania 
dokumentów, o których mowa w pkt 12.8.  
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Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE 1  

dla ZWYCIĘZCY NAGRODY DZIENNEJ  
loterii promocyjnej „Daj coś od siebie” 

CZĘŚĆ 1/A 
 

Imię i nazwisko:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

ulica, nr/m.: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

kod pocztowy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

miejscowość: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ 1/B: (dla Zwycięzców Nagród Dziennych o wartości powyżej 2280,00 zł) 

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL podać datę urodzenia i obywatelstwo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości (przykład Dowód osobisty AAA 111111 ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Oświadczam, że regulamin Loterii „Daj coś od siebie” jest mi znany i akceptuję jego treść 
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu Loterii „Daj coś od siebie” 

. 
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 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę z 
tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

 
 (należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………  Data: ……………………………… 

Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 2  
dla ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ  

loterii promocyjnej „Daj coś od siebie” 
CZĘŚĆ 1/A 

 

Imię i nazwisko:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

ulica, nr/m.: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

kod pocztowy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

miejscowość: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane konta bankowego: 
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Imię i nazwisko właściciela konta (Uczestnika Loterii lub  rodzica lub opiekuna prawnego)* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa 

banku……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr 

konta………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL podać datę urodzenia i obywatelstwo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości (przykład Dowód osobisty AAA 111111 ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 
 Oświadczam, że regulamin Loterii „Daj coś od siebie” jest mi znany i akceptuję jego treść 
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu Loterii „Daj coś od siebie”. 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę z 

tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

 
 (należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………  Data: ……………………………… 

Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE 2  
CZĘŚĆ 1/B 

 
1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne 
zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane 
stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem osoby zajmującej 
eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593) 
4. Zajmowane przeze mnie stanowisko/ stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnia osoba, która odpowie 
twierdząco na zapis lub zapisy pkt 1-3 powyżej): 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Data i podpis …………………………………………………………………. 
 
Ważna informacja: 
Integralną częścią Oświadczenia jest kserokopia dowodu tożsamości – dowód osobisty lub paszport. 
Brak kserokopii dowodu tożsamości jest równoznaczne z brakiem dołączenia wymaganych 
Oświadczeniem informacji i skutkuje wstrzymaniem wydania nagrody do czasu uzupełnienia braku lub 
utratą prawa do nagrody w przypadku odmowy Zwycięzcy do przesłania kserokopii lub okazania 
dokumentu Organizatorowi. 
 
 
Wyjaśnienia: 
1. Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące 

stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:  
a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, 
b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, 
c. członków organów zarządzających partii politycznych, 
d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego 
szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu 
Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów 
administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 
e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków 
Zarządu NBP, 
f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w 
tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych 
osób prawnych, 
h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób 
pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach, 
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i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów 
generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji 
specjalnej. 
 
2. Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:  
a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko 
polityczne,  
b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej 
we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 
 
3. Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – to 
osoby fizyczne: 
a. będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub 
utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane  
z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b. będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone  
w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; 
 

 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę z 

tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………  Data: ……………………………… 

Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 4 do regulaminu loterii promocyjnej 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LOTERII 

„Daj coś od siebie”  
 

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: 
1) organizator loterii promocyjnej POS Media Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 017), Al. 

Jerozolimskie 123A , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000045938. Dane kontaktowe e-mail: loteria@pos-media.pl, adres do 
korespondencji: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa,  

2) spółka będąca właścicielem marki Tymbark, na rzecz której organizowana jest loteria, tj. Grupa 
Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice. 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. 

2.  Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w następujących celach: 
1) przez Administratora danych osobowych – POS Media Poland Sp. z o.o.: 
a) w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do 
loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii oraz wykonania 
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z 
urządzeniem loterii, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa 
– 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.); 
b) 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 2016 r.). 
2) przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o.: 
a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki 
Tymbark , 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 2016 r.), 
b) 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 2016 r.). 

3.  Przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii odbywa się zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami.  
4.  Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
loterii. 
5. Uczestnikowi przysługuje: 

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 
osobowych,  

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 
6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 
osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych - Grupa Maspex 
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Sp. z o.o., na adres mailowy: iodloterie@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 
1 ppkt 2.  
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu 

bezpośredniego dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.  

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 – bezpośrednio 

do administratora danych osobowych – POS Media Poland Sp. z o.o. na adres mailowy: loteria@pos-

media.pl tytuł wiadomości „Daj coś od siebie” - IODO lub na adres korespondencyjny: POS Media 

Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie123A , 02-017 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Daj coś od siebie” 

- IODO. 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. 

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. 
9. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora danych 
osobowych – POS Media Poland Sp. z o.o.  podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji 
jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla 
aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe 
uczestników loterii, podmiotom realizującym wydanie / wykonanie nagrody oraz podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe/kurierskie, a także podmiotom obsługującym organizatora loterii 
prawnie i księgowo.  
10. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Grupa 
Maspex Sp. z o.o. podmiotom świadczącym dla niego usługi, tj.  organizatora loterii, podmiotom 
świadczącym usługi IT oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze w zakresie obrony przed 
roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, 
audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym. 
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. 
12. Dane osobowe uczestników loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 
13. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 
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