Regulamin Loterii Promocyjnej
„Złota Loteria Przyjaciółki”
§1
Nazwa loterii promocyjnej
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w
loterii promocyjnej pod nazwą: „Złota Loteria Przyjaciółki” (zwanej dalej "Loterią").
§2
Podmiot urządzający loterię.
Organizatorem Loterii jest Edipresse Polska S.A., z siedzibą przy ul. Wiejskiej 19 w
Warszawie (kod pocztowy: 00-480), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111462, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 5260012586, REGON: 010304264, o kapitale zakładowym
2.311.320,00 złotych, (zwana dalej Organizatorem).
§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j.), na podstawie zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
§4
Zasady prowadzenia Loterii.
1. Loteria ma na celu promowanie sprzedaży dwutygodnika „Przyjaciółka”, którego
wydawcą jest Organizator.
2. Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również laureatami w
Loterii (dalej „Laureat / Laureaci”) mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia § 4
pkt 3 Regulaminu, wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które w okresie od dnia 7 lutego 2019 roku do dnia 20 lutego 2019 roku
nabyły dwutygodnik „Przyjaciółka” nr 3/2019, jako konsumenci w rozumieniu art.
22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j.).
3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
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Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w
faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z
pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.
4. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii.
5. Sprzedażą promocyjną objęty jest dwutygodnik „Przyjaciółka” numer 3/2019, w
treści Regulaminu zwany „Numer Promocyjny”. Sprzedaż Numeru Promocyjnego,
uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii i ubiegania się o Nagrody, rozpoczyna
się w dniu 7 lutego 2019 roku i zakończy w dniu 20 lutego 2019 roku. Zakup
dwutygodnika „Przyjaciółka” przed i po wskazanym powyżej terminie nie
uprawnia do udziału w Loterii. Osoba, która zakupiła Numer Promocyjny staje się
Uczestnikiem Loterii.
6. W egzemplarzach Numeru Promocyjnego są losowo umieszczone banknoty o
nominale 10 (dziesięciu) złotych, stanowiące Nagrody Podstawowe w Loterii.
Nagrody Podstawowe zostaną zamieszczone w 2 000 (dwóch tysiącach)
egzemplarzy Numeru Promocyjnego. Ponadto, w każdym egzemplarzu Numeru
Promocyjnego znajduje się wydrukowana informacja o możliwości ubiegania się o
Nagrody za Kody oraz lista Zwycięskich Kodów.
7. Warunkiem ubiegania się o Nagrody Podstawowe jest zakup Numeru
Promocyjnego, w okresie od 7 lutego 2019 do 20 lutego 2019 roku.
8. Warunkiem ubiegania się o Nagrody za Kody jest zakup Numeru Promocyjnego
dwutygodnika „Przyjaciółka” i dokonanie zgłoszenia, w okresie od 7 lutego 2019
do 20 lutego 2019 roku (w treści Regulaminu zwanego: „Zgłoszenie”). Zgłoszenia
dokonuje się poprzez przesłanie nieodpłatnej wiadomości SMS na nieodpłatny
numer telefonu 8068, w którego treści należy wpisać hasło „Wygrana”. Jeden
Uczestnik może dokonać jednokrotnie Zgłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik
prześle ponownie wiadomość SMS na nieodpłatny numer telefonu 8068 z tego
samego numeru telefonu, taka wiadomość SMS zostanie zarejestrowane w systemie
teleinformatycznym Organizatora, ale nie zostanie uznana za prawidłowe
Zgłoszenie i nie będzie uprawniała do ubiegania się o Nagrodę za Kody.
9. W odpowiedzi na prawidłowe Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje od Organizatora
nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą kod (w treści Regulaminu zwany „Kod”),
który uprawnia do ubiegania się o Nagrodę za Kody wraz z informacją o adresie
strony internetowej, na której może sprawdzić, czy otrzymany Kod jest jednym ze
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Zwycięskich Kodów. Kod, w rozumieniu Regulaminu, oznacza siedmioznakowy
alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr). Otrzymany od Organizatora Kod stanowi
jeden z 853.750 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)
unikalnych Kodów, tworzących pulę kodów (Pulę Kodów). Przypisany danemu
Uczestnikowi unikalny Kod pomniejsza ogólną Pulę Kodów. W wygenerowanej
przez Organizatora Puli Kodów znajduje się 5 (pięć) Kodów, do których
przyporządkowane są Nagrody za Kody, w dalszej części Regulaminu zwanych
„Zwycięskie Kody”. Kody przypisywane są losowo przez urządzenie losujące
Organizatora do numeru telefonu, za pośrednictwem którego dany Uczestnik
dokonał Zgłoszenia. Uczestnik może sprawdzić, czy otrzymany Kod jest tożsamy
z jednym ze Zwycięskich Kodów w zakupionym egzemplarzu Numeru
Promocyjnego lub na stronie internetowej: regulaminy.edipresse.pl.
10. Przesłanie wiadomości SMS zwierającej hasło „Wygrana”, na nieodpłatny numer
telefonu 8068, w okresie od 7 lutego 2019 roku do 20 lutego 2018 roku jest
rozumiane jako dokonanie Zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 8
Regulaminu. Każde prawidłowe Zgłoszenie przesłane na nieodpłatny numer
telefonu 8068, w okresie od 7 lutego 2019 roku do 20 lutego 2019 roku zostanie
zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą
odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę
odbioru Zgłoszenia przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu
odbioru z dokładnością co do sekundy.
11. W odpowiedzi na prawidłowe Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje niezwłocznie od
Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie
teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem
Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii.
12. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie
udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest
dobrowolny. Osoba, która przesłała Zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się
Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje
poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie. Jeden i ten
sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do
jednego Uczestnika.
13. Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są
publikowane na łamach dwutygodnika „Przyjaciółka” Nr 2 i Nr 3 w okresie od dnia
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24 stycznia 2019 roku do dnia 20 lutego 2019 roku oraz na stronie internetowej:
regulaminy.edipresse.pl w okresie od 7 lutego 2019 roku do 22 marca 2019 roku
oraz w przypadkach określonych w § 4 pkt 9 i 11 Regulaminu, zawarte w
komunikacji SMS, w okresie od dnia 7 lutego 2019 roku do dnia 20 lutego 2019
roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem
Loterii, kto jest administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym
dane osobowe, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady
udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń oraz numer
telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia, wraz ze
wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody.
14. Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w siedzibie
Organizatora w Warszawie (00-480), przy ulicy Wiejskiej 19 oraz w formie
elektronicznej na stronie: regulaminy.edipresse.pl. Informacja o miejscu publikacji
Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS przesyłanej przez
Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na Zgłoszenie do Loterii, o której
mowa w § 4 pkt 11 Regulaminu.
15. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000) oraz na
podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z
ustawą o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j.). Administratorem danych
osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych) jest: Edipresse Polska S.A., z siedzibą przy ul. Wiejskiej 19 w
Warszawie (kod pocztowy: 00-480),

adres e-mail: iodo@edipresse.pl

(„Administrator”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z
danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
16. Organizator Loterii przetwarza dane osobowe:
a)

Laureatów Zwycięskich Kodów – w zakresie numeru telefonu, imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania, numeru konta bankowego, informacji o spełnieniu warunków
uprawniających do odbioru Nagrody oraz o jej wydaniu, zgodnie z Regulaminem
Loterii. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Laureata
wyrażanej poprzez przekazanie danych osobowych Organizatorowi w celu odbioru
Nagrody za Kody (art. 6 ust. 1 lit. A w zw. z art. 4 ust. 11 RODO), a po wydaniu
Nagrody za Kody również w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków
rachunkowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z 29
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września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395) (art. 6 ust. 1 lit. C
RODO);
b) Uczestników, którzy złożyli reklamację - w zakresie danych osobowych podanych
w reklamacji oraz niezbędnych do jej prawidłowego i rzetelnego rozpatrzenia
zgodnie z Regulaminem Loterii. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie ustawy o grach hazardowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
c) Dane osobowe wszystkich Uczestników będą również przetwarzane przez
Organizatora w celu obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora oraz innych Uczestników
Loterii (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
17. Organizator nie przetwarza żadnych informacji innych niż numer telefonu i treść
Zgłoszenia o Uczestnikach, którzy złożyli Zgłoszenie, lecz nie zostali Laureatami
Nagrody za Kody i nie złożyli reklamacji. W szczególności Organizator nie posiada
informacji o danych dotyczących tożsamości tych Uczestników lub właścicieli
numerów telefonów, z których zostało nadesłane Zgłoszenie.
18. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje i Laureatów Zwycięskich
Kodów będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii,
rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń, tj. do 1 roku od
zakończenia Loterii. W przypadku skierowania sprawy na drogę formalną, w
szczególności sądową, okres przetwarzania danych osobowych może ulec
wydłużeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przedawnienie
roszczeń). Dane osobowe Laureatów Zwycięskich Kodów, którym Nagrody za
Kody zostały wydane, będą przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych
Organizatora przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło
wydanie Nagrody (tj. do końca 2025 r.), zgodnie z obowiązkami nałożonymi na
Organizatora przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości.
19. Organizator udostępnia dane osobowe:
a) Laureatów Zwycięskich Kodów w zakresie niezbędnym do realizacji Loterii, w
szczególności publikuje imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość oraz
udostępnia dane innym podmiotom w niezbędnym zakresie, tj. operatorom
telekomunikacyjnym, bankowi Organizatora w celu wydania Nagrody;
b) wszystkich Uczestników w zakresie niezbędnym do rozpatrywania reklamacji,
obrony lub dochodzenia roszczeń, np. kancelariom prawnym, sądom, organom
ścigania, operatorom pocztowym i firmom kurierskim;
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c) Laureatów Zwycięskich Kodów w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
Organizatora w zakresie podatków, np. urzędom Krajowej Administracji
Skarbowej.
20. Organizator ujawnia również dane osobowe innym podmiotom, które realizują
określone czynności w imieniu i na rzecz Organizatora, na podstawie zawartej z
tymi podmiotami umowy powierzenia, np. integratorom telekomunikacyjnym,
doradcom prawno-podatkowym, biurom rachunkowym, innym podmiotom
biorącym udział w obsłudze Loterii.
21. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do
danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Każdy ma
prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym złożenie
sprzeciwu można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane
kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych
uniemożliwi wydanie Nagród za Kody lub rozpatrzenie złożonej reklamacji.
22. Każdy Laureat Zwycięskich Kodów ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych w każdym czasie i bez podawania przyczyny w zakresie,
w jakim dane te są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (do momentu
wydania Nagrody za Kody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania danych osobowych dokonane przez Organizatora przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje jednak niemożność wydania Nagrody
Uczestnikowi.
23. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do
Uczestnika, w tym w szczególności wiadomości przesyłane w odpowiedzi na
wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 9 i 11 Regulaminu, są
wolne od opłat dla Uczestnika.
24. Organizator gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do
Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności
nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2018.798 t.j.).
25. Organizator oświadcza, iż wiadomości SMS nie są przesyłane do Uczestników w
6

godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana
osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, wtedy otrzyma wiadomości
SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w
Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane
zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z
uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę
nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
§5
Obszar, na którym jest urządzana Loteria
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Loterii
Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 7 lutego 2019 roku do dnia 22 marca
2019 roku.
§7
Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureata Nagrody
1. Nagrody w Loterii przyznawane są losowo.
2. Nagrody Podstawowe uzyskują Ci Uczestnicy, którzy nabyli egzemplarz Numeru
Promocyjnego, w którym znajdowała się Nagroda Podstawowa. Nagrody
Podstawowe umieszczane są w egzemplarzach Numeru Promocyjnego losowo.
Każdy z egzemplarzy Numeru Promocyjnego jest zafoliowany w celu zapewnienia
przypadkowości uzyskania Nagrody Podstawowej.
3. Nagrody za Kody przyznawane są tym Uczestnikom, którzy nabyli Numer
Promocyjny, dokonali Zgłoszenia w okresie od dnia 7 lutego 2019 roku do dnia 20
lutego 2019 roku i otrzymali Zwycięski Kod (tj. otrzymany Kod jest tożsamy z
jednym z publikowanych Zwycięskich Kodów, do których jest przypisana jedna z
Nagród za Kody).
4. W przypadku, gdy do dnia 20 lutego 2019 roku nie zostanie przyznana
którakolwiek z 2 000 (dwóch tysięcy) Nagród Podstawowych, ponieważ nie
zostanie zakupiony egzemplarz Numeru Promocyjnego, w którym znajdowała się
Nagroda Podstawowa, dana Nagroda Podstawowa pozostanie do dyspozycji
Organizatora.
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5. W przypadku, gdy do dnia 20 lutego 2019 roku nie zostanie przyznana
którakolwiek z 5 (pięciu) Nagród za Kody, bowiem do Zgłoszeń nie zostaną
przyporządkowane Zwycięskie Kody, dana Nagroda za Kody pozostanie do
dyspozycji Organizatora.
6. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody za Kody
następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia.
7. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody została osoba, o której
mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu, traci ona prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
8. Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 20 lutego 2019 roku.
W przypadku, gdy do dnia 20 lutego 2019 roku nie zostanie wyłoniony Laureat
którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
9. Aktualna informacja o Laureatach Nagród jest udostępniona do wglądu dla
Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora w (00-480 Warszawa, ulica Wiejska
19), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały
czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania
informacji o Laureatach Nagród na łamach dwutygodnika „Przyjaciółka” oraz stronie
internetowej: regulaminy.edipresse.pl. W informacji będzie podane imię i pierwsza
litera nazwiska Laureata Nagrody oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata
Nagrody.
10. Z czynności wyłaniania Laureatów Nagród Komisja Nadzoru sporządza protokoły.
11. Protokoły z czynności wyłaniania Laureatów Nagród dostępne będą na żądanie
Uczestnika Loterii w siedzibie Organizatora - 00-480 Warszawa, ulica Wiejska 19,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie
trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 22 marca 2019 roku.
12. Prawo do Nagrody wygasa w przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków
niniejszego Regulaminu, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii
lub odmawia podania danych osobowych lub złożenia oświadczeń niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie
poda danych niezbędnych do przekazania Nagrody.
§8
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów
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Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W
skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba
nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra
Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu
szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j.).
§9
Sposób i termin ogłaszania wyników
1. O uzyskaniu Nagrody Podstawowej Laureat uzyskuje informację po nabyciu
egzemplarza Numeru Promocyjnego, w którym znajduje się Nagroda Podstawowa.
2. O sposobie odbioru Nagrody za Kody Laureat zostanie powiadomiony przez
Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany
Laureat przesłał Zgłoszenie w ramach Loterii, w tym samym dniu w którym Laureat
Nagrody za Kody uzyskał Zwycięski Kod. W przypadku, gdy Laureat uzyskał
Zwycięski Kod w dniu wolnym od pracy, zostanie powiadomiony najpóźniej w
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym uzyskał Zwycięski
Kod.
3. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z
Laureatem Nagrody za Kody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem
rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się
poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału
faksu). W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z
Laureatem, dana Nagroda za Kody pozostaje w rękach Organizatora.
4. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody za
Kody jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania. Laureat może
również podać numer konta bankowego w celu przekazania Nagrody za Kody.
Laureat składa oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w § 4 pkt 2
Regulaminu. Podanie wskazanych powyżej danych jest niezbędnym warunkiem
uzyskania Nagrody.
5. Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na
przetwarzanie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora swoich
danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub
środków elektronicznych i / lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na
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otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną. Wyrażenie zgody, o
której mowa powyżej jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na wydanie
Nagrody.
6. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o wygraniu Nagrody za Kody
następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 2 - 3 Regulaminu. Podstawą
roszczenia o wydanie Nagrody za Kody jest wyłącznie uzyskanie Zwycięskiego
Kodu.
§ 10
Miejsce i termin wydawania wygranych.
1. Wydanie

Nagrody

Podstawowej

następuje

wraz

z

nabyciem

Numeru

Promocyjnego, w którym znajduje się Nagroda.
2. Pieniężne Nagrody za Kody zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem
na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego
Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w §
9 pkt 2 Regulaminu, w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku. Wydanie Nagród
zostanie zakończone do dnia 22 lutego 2019 roku.
3. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora
w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie
błędnych danych, dana Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody.
§ 11
Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.
1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres
Organizatora: 00-480 Warszawa, ulica Wiejska 19 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: zlotaloteria@przyjaciolka.pl, z dopiskiem: „Reklamacja – Złota
Loteria „Przyjaciółki”, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie
do dnia 8 marca 2019 roku. Reklamacja powinna zawierać: opis reklamacji i jej
szczegółowe uzasadnienie, datę i miejsce zdarzenia i treść żądania oraz imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, za pomocą którego
Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data zarejestrowania
wiadomości e-mail zawierającej reklamację.
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2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie
Regulaminu w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez
Organizatora.
3. W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie
powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres
wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w zależności
od sposobu złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem
o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 22 marca 2019 roku.
4. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora: 00-480 Warszawa, ulica
Wiejska 19, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz
na stronie internetowej: regulaminy.edipresse.pl w czasie trwania Loterii. Każdy
Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod
warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres siedziby Organizatora: 00-480
Warszawa, ulica Wiejska 19, (z dopiskiem: „REGULAMIN Złota Loteria
„Przyjaciółki”).
5. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia
Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało
się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane
będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1
kodeksu postępowania cywilnego.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j.).
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez
Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
§ 12
Wartość puli Nagród.
1. W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody, w treści Regulaminu zwane
„Nagroda” / „Nagrody”:
a) 2.000 (dwa tysiące) nagród podstawowych (w treści Regulaminu zwane
„Nagroda Podstawowa” / „Nagrody Podstawowe”,
b) 5 (pięć) nagród za kody (w treści Regulaminu zwane „Nagroda za Kody” /
„Nagrody za Kody”)
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2. Nagrodę Podstawową stanowi nagroda pieniężna w wysokości 10,00 zł (słownie:
dziesięciu złotych) brutto.
3. Nagrodę za Kody stanowi nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (słownie:
jednego tysiąca złotych) brutto.
4. Łączna pula Nagród wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
brutto.
5. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
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