
 

REGULAMIN LOTERII  PROMOCYJNEJ  

 
Loteria Wawel 

 

1. Organizator i czas trwania loterii. 

 

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: "Loteria Wawel", zwanej 

dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej 

"Organizatorem". 

 

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 24 lutego 2020r. i trwa do dnia 29 czerwca 2020r., tj. do 

dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do 

wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 24 lutego 2020r. i trwa do dnia 21 marca 

2020r. 

 

1.3. Loteria urządzana jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin"). 

 

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 

listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019r., poz. 847 z późn.zm). 

 

2. Warunki uczestnictwa w Loterii. 

 

2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, nabywająca towar lub towary, o których mowa w pkt. 3.1. 

Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ("Uczestnik"). 

 

2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: FORTUNA PS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

Kancelarii Prawnej Law Office Pasek Wiak & Co. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz Wawel 

S.A. z siedzibą w Krakowie. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” 

rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i 

teściów. 

 

3. Zasady przeprowadzenia Loterii. 

 

3.1. Do udziału w Loterii uprawnia zakup przez Uczestnika w okresie od dnia 24 lutego 2020r. 

do dnia 21 marca 2020r. w sklepach należących do sieci Carrefour, w tym również za 

pośrednictwem sklepu internetowego Carrefour, za kwotę co najmniej 15 zł brutto 

(piętnaście złotych brutto) słodyczy marki Wawel, w tym również sprzedawanych na wagę 



("Słodycze Wawel"). Niniejszą Loterią objęte są wszystkie produkty znajdujące się w 

ofercie handlowej Wawel S.A. dostępne w sprzedaży detalicznej w sklepach sieci 

Carrefour oraz w sklepie internetowym Carrefour. 

 

3.2. W celu wzięcia udziału w Loterii i losowaniu nagród, Uczestnik powinien w terminie od dnia 

24 lutego 2020r. do dnia 21 marca 2020r., po dokonaniu zakupu Słodyczy Wawel przystąpić 

do udziału w Loterii poprzez dokonanie zgłoszenia do Loterii ("Zgłoszenie") polegającego 

na: 

3.2.1. wejściu na stronę internetową Loterii znajdującą się pod adresem 

www.duzodobrego.com.pl; 

3.2.2. podaniu swoich danych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres 

email; 

3.2.3. wskazaniu numeru paragonu fiskalnego lub potwierdzenia numeru zamówienia w przypadku 

zakupu w sklepie internetowym udowadniającego nabycie Słodyczy Wawel uprawniających 

do udziału w Loterii; 

3.2.4. potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Loterii; 

3.2.5. naciśnięciu klawisza "wyślij zgłoszenie". 

 

3.3. O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na 

stronie internetowej po dokonaniu poprawnego Zgłoszenia, a następnie jest informowany 

czy wygrał jedną z nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu. Dodatkowo 

na adres email podany w Zgłoszeniu zostanie przesłana informacja o dokonanym Zgłoszeniu. 

 

3.4. Za każde poprawnie dokonane Zgłoszenie, Uczestnik otrzymuje 1 los umożliwiający wygranie 

nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu (''Los''). 

 

3.5. Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach w których możliwe są do 

wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu. W pamięci komputera 

obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni w których 

organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 

4.1.1. Regulaminu i godzin po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku 

dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio 

godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki 

upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona 

Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie 

dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników którzy dokonają Zgłoszenia, po 

zaprogramowanej drugiej godzinie zostanie poinformowanych o wygranej. Godziny i dni 

zapisane w pamięci komputera są wylosowane ręcznie. 

 

3.6. Organizator w dniu 23 marca 2020r. spośród wszystkich Losów Uczestników, przeprowadzi 

losowanie zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt 4.1.2. ("Losowanie finałowe"). 

Osoba której Los jest wylosowany staje się zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt 

4.1.2. Regulaminu. Ponadto po zakończeniu Losowania finałowego Organizator wylosuje 3 

rezerwowe Losy, na wypadek wskazany w pkt 3.7. poniżej. 



 

3.7. Rezerwowe Losy są losowane w celu stworzenia listy rezerwowej, na wypadek gdyby 

Uczestnik, do którego należy wylosowany Los w Losowaniu finałowym nie spełnił 

warunków określonych Regulaminem. 

 

3.8. Losowanie finałowe przeprowadzone są w ten sposób, że do każdego Losu   

przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia. W 

trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością 

urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej podstawie ustalane jest 

zwycięski Los i Uczestnik do którego ten Los należy. Liczba naturalna losowana jest 

poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z 

cyframi odpowiada liczbie cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania 

liczba w danym Losowaniu finałowym – najwyższy numer Losu. Następnie z każdego 

pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje 

liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach. 

 

3.9. Uczestnik zostaje zwycięzcą Losowania finałowego pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze 

połączenie telefoniczne, inicjowane przez Organizatora wykonane w dniu Losowania 

finałowego, na numer telefonu, który Uczestnik wskazał w Zgłoszeniu oraz spełni pozostałe 

wymogi przewidziane w Regulaminie. Organizator podejmuje 2 próby połączenia następujące 

bezpośrednio po sobie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, trwające 5 sygnałów 

telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się 

poczty głosowej. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik 

zostanie poproszony o: 

a) potwierdzenie iż wziął udział w Loterii; 

b) potwierdzenie, iż dokonał zakupu Słodyczy Wawel; 

c) potwierdzenie, iż posiada paragon fiskalny lub potwierdzenie dokonania zakupów 

w sklepie internetowym, udowadniającego zakup Słodyczy Wawel, w oparciu o 

który Uczestnik dokonał Zgłoszenia; 

d) oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu; 

 

Ponadto Uczestnik w rozmowie telefonicznej jest informowany o konieczności spełnienia 

 warunków wydania nagrody, o których mowa w pkt. 5.2. poniżej. Rozmowę telefoniczną ze 

 zwycięzcą prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora.  

 

3.10. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne paragony z kasy fiskalnej lub potwierdzenia 

dokonania zakupów w sklepie internetowym. Paragony i potwierdzenia podrobione, 

przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich 

autentyczności, a także, co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie 

zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do 

udziału w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie. 

 

3.11. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem dokonania odpowiedniej 

ilości i wartości zakupów Słodyczy Wawel. 

 

4. Nagrody. 



 

4.1. Nagrodami w Loterii jest: 

4.1.1. 150 bonów zakupowych do sieci sklepów Carrefour o wartości 100,00 zł każdy; 

4.1.2. samochód osobowy marki Hyundai i20 Classic Plus 1.2 84 KM, o wartości 56.100,00 zł wraz z 

nagrodą pieniężną w wysokości 6.233,00 zł o łącznej wartości 62.333,00 zł; 

 

4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 77.333,00 złotych brutto. 

 

5. Odbiór nagrody. 

 

5.1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu informowani są o wygranej za 

pomocą informacji wyświetlanej na stronie internetowej Loterii. Zwycięzca nagrody, o której 

mowa w pkt 4.1.2 Regulaminu informowany jest o wygranej podczas rozmowy telefonicznej, 

o której mowa w pkt 3.9. Regulaminu. 

 

5.2. Zwycięzcy w celu odbioru nagrody zobowiązani są przesłać do Organizatora na adres e-mail 

Organizatora: crf@fortunaps.pl następujące dane i skany/zdjęcia dokumentów: 

 

5.2.1. imię, nazwisko i adres dla doręczeń zwycięzcy w Polsce; 

5.2.2. czytelny skan/zdjęcie zwycięskiego paragonu fiskalnego lub potwierdzenia 

dokonania zakupów w sklepie internetowym które udowadnia zakup Słodyczy 

Wawel. Przesłany dokument musi być czytelne przynajmniej co do daty, numeru, i 

zakupionego towaru w tym Słodyczy Wawel; 

5.2.3. zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu dodatkowo powinien 

podać serię i numer swojego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, 

a w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, datę urodzenia i 

obywatelstwo. 

 

5.3. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu powinni przesłać dane, o 

których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wygranej. W 

przypadku, gdy zwycięzca nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, 

traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

5.4. Zwycięzca nagrody o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu powinien przesłać dane, o 

których mowa w pkt. 5.2. powyżej w terminie 7 dni od dnia rozmowy telefonicznej, o której 

mowa w pkt 3.9. powyżej. W przypadku gdy zwycięzca nie wykona obowiązków, o których 

mowa w pkt. 5.2. powyżej, traci on prawo do nagrody, a pierwsza osoba z listy rezerwowej 

staje się uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią telefonicznie nie 

później niż w terminie do dnia 2 kwietnia 2020r. Pierwsza osoba z listy rezerwowej powinna 

podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 7 dni od dnia rozmowy 

telefonicznej z informacją o wygranej. W przypadku, gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej 

nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a 

druga osoba z listy rezerwowej staje się uprawniona do odbioru nagrody. Organizator 

kontaktuje się z nią telefonicznie nie później niż w terminie do dnia 15 kwietnia 2020r. Druga 

osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w 

terminie 7 dni od dnia rozmowy telefonicznej z informacją o wygranej. W przypadku, gdy 



druga osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. 

powyżej, traci prawo do nagrody, a trzecia osoba z listy rezerwowej staje się uprawniona do 

odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią telefonicznie nie później niż w terminie do 

dnia 28 kwietnia 2020r. Trzecia osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których 

mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 7 dni od dnia rozmowy telefonicznej z informacją o 

wygranej. W przypadku, gdy trzecia osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o 

których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje do dyspozycji 

Organizatora. 

 

5.5. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu zostaną wysłane do zwycięzców na adres 

wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 5.2.1. Regulaminu do dnia 20 kwietnia 2020r. 

Nagroda, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu zostanie wydana zwycięzcy w terminie 

ustalonym ze zwycięzcą i nie później niż do dnia 29 maja 2020r. w Krakowie w salonie Korea 

Motors Centrum Motoryzacyjne Jasnogórska mieszczącym się przy ul. Jasnogórskiej 60.  

 

5.6. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1387 z 

późn.zm.), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagrody, o której mowa w  

pkt 4.1.2. Regulaminu, nagroda pieniężna w wysokości 6.233,00 zł jest potrącona przez 

Organizatora i przeznaczona na zapłatę podatku. 

 

5.7. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Za wygrane nagrody nie 

przysługuje ekwiwalent pieniężny.  

 

5.8. Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane najpóźniej do dnia 29 maja 2020r. 

 

6. Komisja. 

 

6.1.  Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i 

wydał regulamin jej działania. 

 

6.2.  W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie 

gier hazardowych i Regulaminu. 

 

6.3.  Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 

niniejszego Regulaminu. 

 

6.4.  Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 

 

7.  Postępowanie reklamacyjne. 

 

7.1.  Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 

rozpoczęcia Loterii do dnia 8 czerwca 2020r. Reklamacje wniesione po upływie 

powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 15 czerwca 2020r. nie są 

rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego 

na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę 



stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także 

złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

7.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i 

nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym 

reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz 

przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 

reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W 

przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący 

reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji. 

 

7.3.  Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: 

 Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Astronomów 12 

01–450 Warszawa 

 lub na adres email biuro@fortunaps.pl 

 z dopiskiem: reklamacja loterii – "Loteria Wawel" 

 

7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej 

komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej. 

 

7.5.  Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu 

poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w 

przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od 

daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 29 czerwca 

2020r. 

 

7.6.  Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 

miesięcy od dnia wymagalności. 

 

7.7.  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

8. Dane osobowe. 

 

8.1. Informacje zawarte w niniejszym punkcie dotyczą przetwarzania przez Organizatora  

danych osobowych uczestników i zwycięzców loterii promocyjnych. Przekazywane 

informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych 

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

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE – tzw. RODO). 

 

8.2. Administratorem danych jest Organizator - Fortuna PS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 



Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-

33-76-453, REGON: 140423284. Dane kontaktowe do Organizatora: biuro@fortunaps.pl. 

 

8.3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe uczestników i zwycięzców Loterii 

są przetwarzane w celach: wykonania postanowień regulaminów oraz decyzji Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zezwalającej na organizację Loterii, w tym 

dokonania wyboru zwycięzców, wydania nagród zwycięzcom, rozpoznania reklamacji, 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z art. 20 

ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz art. 41 ust. 4 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami 

uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich. 

 

8.4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Podstawami prawnymi przetwarzania 

danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 lit. a oraz lit 

f tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; 

ustawa o grach hazardowych. 

 

8.5. Prawnie usprawiedliwione interesy: W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 

6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Organizatora lub przez stronę trzecią), Organizator informuje, że prawnie uzasadnionymi 

interesami realizowanymi przez administratora są: zabezpieczenie i dochodzenie swoich 

roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony uczestnika i 

zwycięzcy, w tym w zakresie rozpoznawania reklamacji uczestników i zwycięzców loterii. 

 

8.6. Odbiorcy danych: Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu 

o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Organizator informuje uczestnika i 

zwycięzcę, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane 

następującym kategoriom odbiorców: osobom zatrudnionym u Organizatora; podmiotom 

przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Organizatora oraz osobom upoważnionym, 

zatrudnionym w tych podmiotach; organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w 

przypadkach postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub 

prawem polskim. 

 

8.7. Przetwarzanie danych w państwach trzecich: Organizator nie przekazuje danych 

osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. 

 

8.8. Okresy przechowywania danych: Dane osobowe są przechowywane: 

 w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień 

regulaminu w tym wyboru zwycięzców nagród, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia 

odpowiedzi na reklamację i pytanie uczestników do czasu przedawnienia roszczeń 

związane z udziałem w grze hazardowej, tj. z upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia 
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loterii promocyjnej; 

 w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań 

wynikających z poszczególnych przepisów prawa;  

 w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą 

przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub 

do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;  

 w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

nią objętych (również w trakcie realizacji loterii) do momentu realizacji wniosku o 

wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania 

sprzeciwu;  

 poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie 

ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek uczestnika lub 

zwycięzcy, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w 

art. 18 oraz art. 58.  

 

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Organizator kieruje się zasadami 

ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania. 

 

8.9. Prawa uczestnika lub zwycięzcy związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Uczestnikowi lub zwycięzcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo 

uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się 

zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o 

definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu. 

 

 W przypadku gdy Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Uczestnika, 

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych 

przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 

tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

8.10. Kategorie danych, wymóg podania danych, konsekwencje braku podania danych: 

Organizator informuje, że podanie następujących danych jest dobrowolne lecz jest 

warunkiem wyboru zwycięzców i wydania nagród. W celu odbioru nagrody w loterii 

Uczestnik powinien podać między innymi: imię i nazwisko oraz adres email, numer telefonu, 

adres do doręczeń. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem wyboru 

zwycięzców i wydania nagród w loterii jest brak możliwości spełnienie zobowiązania 

Organizatora wynikającego z regulaminu Loterii. 



 

9. Postanowienia końcowe. 

 

9.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod 

adresem: www.fortunaps.pl oraz www.duzodobrego.com.pl, a także w siedzibie 

Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na pisemny wniosek Uczestnika 

Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową. 

 

9.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 

 

9.3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie 

oraz we właściwych przepisach prawa. 

 

9.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z 

zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach 

hazardowych. 

 

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z Loterii 

są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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