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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Weź łyk natury” 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Weź łyk natury”, zwanej dalej „Loterią” jest firma  

Peter Wild & Partners sp. z o. o. sp. k z siedzibą ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, numer 

KRS 0000411814, zwana dalej „Organizatorem”.  

§ 2 

1. Loteria to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego 

dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w Loterii, a podmiot 

urządzający Loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.  

2. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie.  

§ 3 

Loteria rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2020 r. i trwa do dnia 30 października 2020 r.  

 

§ 4 

Loteria organizowana jest na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego 

dalej „Regulaminem”. 

§ 5 

Regulamin Loterii jest dostępny, przez cały okres trwania Loterii, w siedzibie Organizatora oraz na 

specjalnie przygotowanej stronie internetowej pod adresem -  www.wezlyknatury.pl. 

§ 6 

1. Do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii oraz w celu przeprowadzenia losowań 

nagród Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru. W skład Komisji wchodzi osoba 

posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 

listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847) oraz dwie osoby 

reprezentujące Organizatora.   

2. Organizator wydał regulamin działania Komisji. 

3. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagród.   

§ 7 

Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z Regulaminem.  

§ 8 

Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. 

§ 9 

Sprzedaż promocyjna produktów objętych Loterią jest prowadzona na terenie Polski od 1 czerwca 

2020 r. do 12 lipca 2020 r., okres ten zwany jest dalej „Okresem Sprzedaży Promocyjnej”. Sprzedażą 

promocyjną objęte są naturalne wody mineralne sprzedawane pod nazwą Rodowita z Roztocza, zwane 

dalej łącznie „Produktami”. 

II.  WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII 

§ 10 

W Loterii mogą uczestniczyć osoby fizyczne mające ukończone 18 lat, mające adres zamieszkania na 

terenie Polski, nabywające Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego. 

§ 11 

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Rodowita z Roztocza Sp. z o.o., 

a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia. 
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§ 12 

W Loterii mogą wziąć udział uczestnicy spełniający warunki określone w §10 i §11 którzy: 

1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonają jednorazowego zakupu minimum 6 dowolnych 

butelek Produktów. Do udziału w Loterii uprawnia zarówno łączny zakup sześciu pojedynczych 

sztuk jak i zakup zgrzewki zawierającej łącznie 6 butelek Produktu tzw. sześciopaku (dalej 

„Zakup Promocyjny”). Zakup Promocyjny musi być udokumentowany jednym dowodem 

zakupu (dalej „Dowód Zakupu”) tj. paragonem fiskalnym albo fakturą VAT wystawioną na 

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

2. W dniach od 1 czerwca 2020 r. od godziny 00:00 do 12 lipca 2020 r. do godziny 23:59 zgłoszą 

się do Loterii rejestrując się na stronie www.wezlyknatury.pl. Podczas rejestracji należy podać 

obowiązkowo: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer Dowodu 

Zakupu (paragon fiskalny, fakturę VAT) Produktów, załączyć czytelny skan lub fotografię tego 

Dowodu Zakupu (plik do 5MB) oraz złożyć oświadczenia zgodnie z  §10, §11 i  §13 ust. 7. 

Dodatkowo dokonają prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora 

mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA – „NIE JESTEM ROBOTEM” celem, którego jest 

dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to 

konieczność wykonania zadania, w tym wypadku zaznaczenia pola kontrolnego - checkbox). 

Treść wymaganych oświadczeń / zgód: 

a. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii „Weź łyk natury” 

b. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną mającą ukończone 18 lat. 

c. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Peter Wild & Partners sp. z o. o. sp. k, 

pracownikiem firmy Rodowita z Roztocza Sp. z o.o., ani małżonkiem, dzieckiem, 

rodzeństwem, krewnym, lub powinowatym pierwszego stopnia pracownika 

którejkolwiek z ww. spółek. 

d. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres mail, który został wskazany  

w zgłoszeniu wiadomości w celu powiadomienia o wygranej i weryfikacji prawa do 

nagrody zgodnie z § 20 ust. 1 oraz wiadomości e-mail w ramach postępowania 

wyjaśniającego, o którym mowa w § 15 ust. 4. 

3. Zachowają Dowód Zakupu Produktów, czyli paragon fiskalny albo fakturę VAT. 

§ 13 

1. Uczestnik po dokonaniu prawidłowej rejestracji, otrzyma informację na stronie, że zgłoszenie 

zostało przyjęte. 

2. Prawidłowe zgłoszenia tzn. spełniające zapisy §12 są zapisywane w elektronicznej bazie 

danych prowadzonej przez Organizatora. Każde zgłoszenie w bazie otrzymuje indywidualny 

numer ID. Numer ID jest nadawany w kolejności wpływania zgłoszeń. 

3. Każdy uczestnik, który dokona w Okresie Sprzedaży Promocyjnej jednorazowego zakupu 

Produktów na jednym Dowodzie Zakupu w liczbie większej niż 6 butelek, ma prawo do 

wysłania tylko jednego zgłoszenia do Loterii. 

4. Do Loterii można dokonać dowolnej ilości zgłoszeń z zachowaniem zasad opisanych w §12  

i §13 ust.3.  

5. Każdy numer Dowodu Zakupu można zarejestrować tylko raz. W przypadku próby ponownej 

rejestracji zgłoszonego już do Loterii numeru Dowodu Zakupu, w Loterii bierze udział tylko ten 

zgłoszony, jako pierwszy.  

6. Zgłoszenia o nieprawidłowej treści tj. sprzecznej z opisem podanym w §12 pkt 2 albo 

dokonane po upływie terminu określonego w §12 pkt 2 nie będą brały udziału w Loterii. 

7. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie na 

adres mail, który został wskazany w zgłoszeniu wiadomości w celu powiadomienia o wygranej 

i weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z § 20 ust. 1 oraz wiadomości e-mail w ramach 
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postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 15 ust. 4. Każdy uczestnik Loterii 

zobowiązany jest do regularnego sprawdzania, czy wiadomość e-mail od Organizatora Loterii 

nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako 

„wiadomości śmieci” / „spam”.  

§ 14 

1. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii musi być oryginalny, czytelny i prawdziwy tzn. 

wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu  

i który nie jest sfałszowany.  

2. Dowód Zakupu ma dotyczyć Zakupu Promocyjnego. 

3. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej Loterii nie jest w szczególności jego: - kserokopia, - 

kopia notarialnie poświadczona, - wtórnik, - odpis, - duplikat.  

4. Na liście zakupów na Dowodzie Zakupu musi znajdować się słowo lub skrót pozwalające 

stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów, bądź też na Dowodzie Zakupu widnieje inne oznaczenie 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów. Jeśli z treści Dowodu Zakupu 

nie wynikają jasno powyższe warunki, uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie 

poprzez otrzymanie stosownego oświadczenia osoby reprezentującej sklep, zawierającego  

w szczególności czytelne: dane sklepu (pełna nazwa, adres, nr NIP a w przypadku spółki również 

nr KRS), jednoznaczne potwierdzenie dokonania Zakupu Promocyjnego w Okresie Sprzedaży 

Promocyjnej oraz podpis osoby reprezentującej sklep). 

5. Data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu nie może być późniejsza niż data rejestracji na 

stronie internetowej ze zgłoszeniem udziału w Loterii. 

§ 15 

1. Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” 

Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania uczestników Loterii) może otrzymać  

w ramach Loterii maksymalnie jedną nagrodę danego rodzaju.  

2. Niedopuszczalne jest stosowanie przez uczestników systemów technicznych oraz 

organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik, który stosuje 

takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez 

Organizatora zostanie wykluczony z Loterii. 

3. Zakazane jest generowanie tzw. ”sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, 

które automatycznie wysyłają zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania 

zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to możliwość korzystania  

z modemów GSM 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 promocyjnej 

uczestnika dokonującego takiego naruszenia. 

4. Podczas przebiegu Loterii Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia 

warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia 

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź doręczenia oryginałów Dowodów 

Zakupów zgłoszonych przez uczestnika lub innych potwierdzeń. Po wystosowaniu prośby  

o wyjaśnienie przesłanej w wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany 

w zgłoszeniu, uczestnik ma dwa dni na udzielenie odpowiedzi i odesłanie jej w formie 

wskazanej przez Organizatora. Organizator może wystąpić z prośbą o wyjaśnienie do dnia 30 

lipca 2020 r. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu po 

przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować 

wykluczenie danego uczestnika z Loterii. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Dowodu Zakupu bezpośrednio w sklepie,  

z którego pochodzi zgłoszony Dowód Zakupu.  
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§ 16 

Każdy uczestnik ma, do czasu zakończenia Loterii, obowiązek przechowywania wszystkich Dowodów 

Zakupu Produktów zarejestrowanych w Loterii. 

§ 17 

Uczestnikowi jest przyznawany jeden los za prawidłowe zgłoszenie. 

 

III.  NAGRODY I LOSOWANIE 

§ 18 

Pula nagród o wartości 177 408 zł brutto obejmuje: 

- Nagroda Główna – karta przedpłacona typu MasterCard z doładowaniem o wartości 15 000 zł 

brutto wraz z nagrodą pieniężną 1667 zł przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od 

wygranej w Loterii. Karta do wykorzystania zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie 

www.wezlyknatury.pl. Karta ważna dwa lata od daty wydania – 6 nagród.  

- Nagroda Tygodniowa – rower elektryczny o wartości 4 492 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną 

499 zł przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii – 6 nagród. 

- Nagroda Dzienna - plecak marki Jack Wolfskin o wartości 226 zł brutto – 210 nagród. 

§ 19 

1. W Loterii przewidziano 49 losowań: po jednym dla zgłoszeń z każdego dnia od 1 czerwca 2020 

r. do 12 lipca 2020 r. (dalej Losowanie Dzienne), po jednym dla zgłoszeń z każdego tygodnia 

– 6 losowań (dalej Losowanie Tygodniowe), jedno dla zgłoszeń z Okresu Sprzedaży 

Promocyjnej – 1 losowanie (dalej Losowanie Główne).  

2. Losowania nagród są przeprowadzane w siedzibie Organizatora. W losowaniach biorą udział 

wszystkie nr ID przydzielone zgłoszeniom na podstawie opisu w §13 ust. 2.  

3. Każde losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich 

znajduje się maksymalnie 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn 

wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń do Loterii, 

które biorą udział w danym losowaniu. Liczba kul w pierwszej urnie, dotyczącej pierwszej cyfry 

z numeru ID, jest uzależniona od wartości tej cyfry. Czyli jeżeli np. pierwszą cyfrą jest  5, to  

w pierwszej urnie znajdą się kule z numerami: 0, 1, 2, 3, 4 i 5. 

4. Podczas każdego losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno 

wyjętych kul tworzą liczbę odpowiadającą nr ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób 

wylosowane, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. W przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się 

w zakresie numerów ID zgłoszeń z okresu przyjmowania zgłoszeń, to cyfra ta nie jest brana 

pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą 

liczbie ze zgłoszeń. Czynność tą powtarza się aż do osiągnięcia liczby z zakresu nadanych 

uprzednio nr ID.  

6. Losowania odbywają się w obecności Komisji. Losowania z urn dokonuje osoba wskazana 

przez Komisję.  

7. Podczas każdego Losowania Dziennego losowanych jest pięciu laureatów Nagród Dziennych  

i po jednym laureacie rezerwowym dla każdej z pięciu nagród. Podczas każdego Losowania 

Tygodniowego losowany jest jeden laureat Nagrody Tygodniowej i jeden laureat rezerwowy 

dla tej nagrody. Podczas Losowania Głównego losowanych jest sześciu laureatów Nagrody 

Głównej i po jednym laureacie rezerwowym dla każdej z sześciu nagród.   

8. Losowania odbywają się:  

- Losowania Dzienne (łącznie: czterdzieści dwa losowania) - w terminach: 9, 17, 24 czerwca 

2020 r. i  1, 8, 15 lipca 2020 r. – po siedem losowań w każdym ww. terminie. 
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- Losowania Tygodniowe (łącznie: sześć losowań): 9, 17, 24 czerwca 2020 r. i 1, 8, 15 

lipca2020 r. 

- Losowanie Główne (jedno losowanie): 15 lipca 2020 r. 

Szczegółowy rozkład losowań:  

- 1 Losowanie Dzienne – 9 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 1 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.   

- 2 Losowanie Dzienne – 9 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 2 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 3 Losowanie Dzienne – 9 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 3 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 4 Losowanie Dzienne – 9 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 4 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 5 Losowanie Dzienne – 9 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 5 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 6 Losowanie Dzienne – 9 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 6 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 7 Losowanie Dzienne – 9 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 7 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

 

- 8 Losowanie Dzienne – 17 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 8 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 9 Losowanie Dzienne – 17 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 9 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 10 Losowanie Dzienne – 17 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 10 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 11 Losowanie Dzienne – 17 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 11 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 12 Losowanie Dzienne – 17 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 12 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 13 Losowanie Dzienne – 17 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 13 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 14 Losowanie Dzienne – 17 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 14 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 
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- 15 Losowanie Dzienne – 24 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 15 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 16 Losowanie Dzienne – 24 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 16 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 17 Losowanie Dzienne – 24 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 17 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 18 Losowanie Dzienne – 24 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 18 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 19 Losowanie Dzienne – 24 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 19 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 20 Losowanie Dzienne – 24 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 20 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 21 Losowanie Dzienne – 24 czerwca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 21 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

 

- 22 Losowanie Dzienne – 1 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 22 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 23 Losowanie Dzienne – 1 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 23 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 24 Losowanie Dzienne – 1 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 24 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 25 Losowanie Dzienne – 1 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 25 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 26 Losowanie Dzienne – 1 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 26 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 27 Losowanie Dzienne – 1 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 27 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 28 Losowanie Dzienne – 1 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 28 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 
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- 29 Losowanie Dzienne – 8 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 29 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 30 Losowanie Dzienne – 8 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 30 czerwca 2020 r. od 

godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 31 Losowanie Dzienne – 8 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 1 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 32 Losowanie Dzienne – 8 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 2 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 33 Losowanie Dzienne – 8 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 3 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 34 Losowanie Dzienne – 8 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 4 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 35 Losowanie Dzienne – 8 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 5 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

 

- 36 Losowanie Dzienne – 15 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 6 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 37 Losowanie Dzienne – 15 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 7 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 38 Losowanie Dzienne – 15 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 8 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 39 Losowanie Dzienne – 15 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 9 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 40 Losowanie Dzienne – 15 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 10 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 41 Losowanie Dzienne – 15 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 11 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

- 42 Losowanie Dzienne – 15 lipca 2020 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 12 lipca 2020 r. od godziny 

00.00.00 do godziny 23.59.59 

 

- 1 Losowanie Tygodniowe – 9 czerwca 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu  

1 czerwca 2020 roku do godziny 23.59.59 w dniu 7 czerwca 2020 roku. 
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- 2 Losowanie Tygodniowe – 17 czerwca 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu  

8 czerwca 2020 roku do godziny 23.59.59 w dniu 14 czerwca 2020 roku. 

- 3 Losowanie Tygodniowe – 24 czerwca 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 15 

czerwca 2020 roku do godziny 23.59.59 w dniu 21 czerwca 2020 roku. 

- 4 Losowanie Tygodniowe – 1 lipca 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 22 

czerwca 2020 roku do godziny 23.59.59 w dniu 28 czerwca 2020 roku. 

- 5 Losowanie Tygodniowe – 8 lipca 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 29 

czerwca 2020 roku do godziny 23.59.59 w dniu 5 lipca 2020 roku. 

- 6 Losowanie Tygodniowe – 15 lipca 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 6 lipca 

2020 roku do godziny 23.59.59 w dniu 12 lipca 2020 roku. 

 

- Losowanie Główne – 15 lipca 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie 

prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu  

1 czerwca 2020 roku do godziny 23.59.59 w dniu 12 lipca 2020 roku. 

 

 § 20  

Powiadomienie o wynikach i weryfikacja prawa do nagrody: 

1. Laureaci są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wysłanej przez Organizatora wiadomości pocztą 

elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. Organizator wysyła wiadomość w przeciągu dwóch 

dni roboczych po każdym losowaniu. W wiadomości laureaci są informowani o wygranej  

i o dalszych krokach weryfikacji: 

a. Laureaci Nagród Dziennych są proszeni w celu weryfikacji prawa do nagrody  

o wypełnienie i wysłanie w formie elektronicznej znajdującego się na stronie 

„www.wezlyknatury.pl” formularza z danymi (dalej „Formularz”). Laureat jest zobowiązany 

do wypełnienia Formularza i wysłania go w przeciągu 3 dni od daty wysłania 

powiadomienia o wynikach przez Organizatora. Wysłanie Formularza następuje po 

wypełnieniu wszystkich jego pól i naciśnięciu przycisku „wyślij”. W Formularzu należy 

wpisać swoje dane podane w zgłoszeniu do Loterii tj. - imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej,  należy podać również adres do wysyłki nagrody i wpisać Numer Dowodu 

Zakupu wskazany w wylosowanym zgłoszeniu. 

b. Laureaci Nagród Tygodniowych i Głównych są proszeni o wysłanie, w terminie 3 dni 

roboczych, na adres Organizatora - Peter Wild & Partners sp. z o. o. sp. k z siedzibą ul. 

Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa swoich danych podanych w zgłoszeniu do 

Loterii tj - imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, dodatkowo: adresu do wysyłki 

nagrody, podanie adresu zameldowania, numeru PESEL oraz podanie rodzaju i numeru 

dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty albo paszport).  

W przypadku braku numeru PESEL Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoją datę 

urodzenia, adres zamieszkania i obywatelstwo. Laureaci są proszeni również o wysłanie,  

w trybie opisanym powyżej, Oryginału Dowodu Zakupu dokumentującego dokonanie 

Zakupu Promocyjnego (dalej „Załącznik”). Numer Dowodu Zakupu musi być zgodny  

z numerem z wylosowanego zgłoszenia. 
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2. Laureat jest traktowany jako powiadomiony o wynikach w dniu wysłania wiadomości informującej 

o nagrodzie zgodnie z §20 ust.1. 

3. Jeżeli w ciągu 8 dni roboczych od wymaganego dnia wysłania danych i  Załącznika zgodnie z § 20 

pkt.1 lit. b  Organizator nie otrzyma określonego w § 20 pkt.1 lit. b  danych i Załącznika  

uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata rezerwowego dla danej nagrody. 

Postępowanie z laureatem rezerwowym dla danej nagrody odbywa się na takich samych 

zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli po zakończeniu postępowania dotyczącego 

laureata rezerwowego dla danej nagrody Organizator nie otrzyma określonych w § 20 pkt.1 

danych i Załącznika wówczas laureat rezerwowy traci uprawnienie do nagrody a nagroda 

pozostaje nie wydana. 

4. Jeżeli laureat Nagrody Dziennej nie spełnia wszystkich obowiązków opisanych w §20 pkt.1 lit. a, to 

dana Nagroda Dzienna przechodzi na laureata rezerwowego dla danej nagrody. Postępowanie  

z laureatem rezerwowym dla danej odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku 

laureata Nagrody Dziennej. Jeżeli laureat rezerwowy dla danej Nagrody Dziennej nie spełni 

wszystkich obowiązków opisanych w §20 pkt.1 lit. a, wówczas laureat rezerwowy traci 

uprawnienie do nagrody, a  nagroda pozostaje nie wydana. 

5. Lista zwycięzców dla każdego losowania w postaci: imienia, miejscowości oraz numeru 

wylosowanego Dowodu Zakupu publikowana jest na stronie internetowej www.wezlyknatury.pl po 

zakończeniu procesu weryfikacji laureata dla każdego losowania i jest publikowana do dnia 

zakończenia Loterii.   

6. Wydanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie  

z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

7. Nagrody są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej albo przesyłką kurierską (wedle wyboru 

Organizatora). 

8. W przypadku braku osobistego odbioru Nagrody Głównej, w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115), w wiadomości dotyczącej powiadomienia o wynikach laureat 

zostanie również poinformowany o obowiązku przesłania na wskazany przez Organizatora adres 

poczty elektronicznej, przed odebraniem nagrody tj. w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 

2020 r. do godziny 23.59: 

a. wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

(„Oświadczenie”); 

b.  skanu / zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty lub 

druga strony paszportu zawierająca dane osobowe), którego numer został podany  

w Oświadczeniu; oraz  

c. skanu / zdjęcia drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (tj. 

zawierającego jego dane osobowe), innego niż dokument, którego numer został wskazany 

w Oświadczeniu.  

Przesłanie powyżej wskazanych skanów / zdjęć dokumentów jest niezbędne w celu 

zweryfikowania tożsamości zwycięzcy nagrody w sytuacji braku jego fizycznej obecności 

podczas wydania nagrody. Jeżeli zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. skanów  

/ zdjęć dokumentów, w celu weryfikacji tożsamości może udać się osobiście do siedziby 

Organizatora w dni powszednie do dnia 19 sierpnia 2020 r. w godzinach 9-17, posiadając 

ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość zwycięzcy w celu jego okazania 

Organizatorowi 

9. Nagrody są wydawane najpóźniej do dnia 16 września 2020 r. 

10. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody. Nagroda pozostaje w dyspozycji 

Organizatora.  



 10 

11. Zwycięzcy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im 

również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu 

pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

 

IV.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 21 

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie najpóźniej do 7 października 

2020 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki (w przypadku 

wysyłki za pomocą Poczty Polskiej S.A.) lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową 

Organizatora: kontakt@wezlyknatury.pl 

 

§ 22 

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w (i) formie 

pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” (dopisek nie jest 

obowiązkowy) albo (ii) na adres e-mail: kontakt@wezlyknatury.pl Zgodnie z treścią Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 2.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier 

hazardowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 20) 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, rodzaju gry oraz treści żądania.  

W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry 

podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

§ 23 

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie 

zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie 

wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na 

drodze postępowania sądowego. 

§ 24 

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy 

i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  

§ 25 

W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu 

na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi 

na reklamację. 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 26 

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, dalej 

„RODO”), informujemy, że administratorami danych osobowych uczestników niniejszej Loterii są: 

2.  Rodowita z Roztocza Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Grabnik 100, 22-440 Krasnobród, na 

rzecz której organizowana jest niniejsza loteria (tel. 22 166 166 0; e-mail: rodowita@rodowita.pl) 

3. Organizator loterii, tj. PeterWild&Partners sp. z o. o. sp. k. Dane kontaktowe ww. administratora 

e-mail: office@peterwild.pl 

4. Administrator danych osobowych – Rodowita z Roztocza Sp. z o.o informuje, że: 

a) [CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA] będzie przetwarzał dane osobowe uczestników 

Loterii w celu wykonania umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu (na podstawie art.  
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6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. 

w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji tożsamości 

uczestnika, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania, 

b) [ODBIORCY DANYCH] udostępnia dane osobowe Organizatorowi Loterii w celu jej 

prawidłowego przeprowadzenia. Może je także przekazać innym podmiotom w celach 

związanym z Loterią, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia 

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

gromadzone są dane osobowe uczestników, a także podmiotom obsługującym Administratora 

danych osobowych pod względem prawnym, 

c) [CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH PRZEZ UCZESTNIKA] podanie danych 

osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. 

Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału  

w Loterii. 

d) [PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOWI] 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 

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e-mail: rodowita@rodowita.pl  

−prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, 

w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 

przepisów. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, 

 

e) [OKRES PRZETWARZANIA] dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas 

trwania Loterii, oraz po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego oraz do czasu 

wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z Loterią, tj. maksymalnie 

przez 5 lat; 

f) [PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI] dane osobowe uczestników Loterii nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

5.  Administrator danych osobowych Organizator Loterii informuje, że: 

a) [CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA] dane osobowe uczestnika Loterii pozyskane 

przez ww. administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotową Loterią, 

tj.: − w celu organizacji Loterii, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia 

prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją Loterii i obowiązków 

sprawozdawczych, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do: 1/ weryfikacji 

tożsamości uczestnika oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, tj. imienia  

i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania; 2/ przyznania oraz rozliczenia 

finansowego nagrody, tj. imienia i nazwiska uczestnika, adresu e-mail, dodatkowo  

w przypadku laureatów Nagród Głównych i laureatów Nagród Tygodniowych: adresu 

zamieszkania, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz nr ewidencyjnego PESEL lub daty 

urodzenia i obywatelstwa w przypadku braku posiadania nr PESEL; − w celu obrony przed 
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ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym 

przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w zakresie niezbędnym do 

weryfikacji tożsamości uczestnika, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz ew. adresu 

zamieszkania; 

b) [ODBIORCY DANYCH] dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez 

administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Loterii, tj. podmiotom świadczącym 

usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub 

serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom 

uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom,  

a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo, 

c) [CHARAKTER PRZEKAZANIA DANYCH PRZEZ UCZESTNIKA] podanie danych 

osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. 

Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału  

w Loterii. 

d) [PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOWI] 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, 

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: rodowita@rodowita.pl 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych 

osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane  

z naruszeniem przepisów. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie; 

 

e) [OKRES PRZETWARZANIA] dane osobowe uczestników będą przechowywane nie dłużej 

niż do realizacji celów, dla których zostały zebrane: do czasu wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń uczestników, które są związane z Loterią oraz w okresie przewidzianym dla celów 

sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, tj. maksymalnie przez 5 lat, 

f) [PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI] dane osobowe uczestników Loterii nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

§ 27 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847) 

Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej 

przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być 

wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu,  

w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia 
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Imię i nazwisko …………………………………………...…………………………………………………………… ...……………  

Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość …………………………………………...……………………………… 

Obywatelstwo i Numer PESEL (w razie braku numeru Pesel – datę urodzenia, państwo urodzenia,) 

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

________________________________ 

Data i podpis  

 

Oświadczenie  

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie 

z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny₂ 

ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art.  

2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.  

2. 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*: (wypełnić tylko w przypadku 

odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

______________________________________  

Data i podpis  

 

* niepotrzebne skreślić  

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, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów 
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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, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne;  

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – 

rozumie się przez to: a) osoby fizyczne 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) osoby fizyczne 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


