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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

pod nazwą 

„ Zdrap i wyGraj w Społem" 

                

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą: LOTERIA 

PROMOCYJNA " Zdrap i wyGraj w Społem” 

§2 

Organizatorem Loterii jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach 

ul. Św. Leonarda 6, 25-311 Kielce wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr 0000124058, NIP 6570387909 

§3 

Loteria prowadzona  jest na podstawie zezwolenia  wydanego przez Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Kielcach. 

§4 

Loteria rozpoczyna się  w dniu 01.03.2022r. i trwa  do 06.05.2022r. (dzień zakończenia 

postępowania reklamacyjnego). 

§5 

Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 01.03.2022r. i kończy się 10.04.2022r. (dalej 

„Okres  Sprzedaży Promocyjnej ”). 

§6 

Regulamin loterii dostępny jest  w siedzibie organizatora oraz na stronie 

www.spolemkielce.pl/loteria przez cały okres trwania Loterii. 

§7 

1. Loteria organizowana jest w  stacjonarnych sklepach oraz w punktach 

gastronomicznych „Społem”  Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kielcach. Lista 

http://www.spolemkielce.pl/loteria
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sklepów, punktów gastronomicznych adresy, dni i godziny ich otwarcia stanowi 

załącznik nr 1 do regulaminu (dalej Sklepy, Punkty Gastronomiczne). Loteria 

organizowana jest również w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem 

sklep.spolemkielce.pl ( zwany dalej Sklepem Internetowym). 

2. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii jest prowadzona na terenie 

miasta Kielce od 01.03.2022r. do wyczerpania zdrapek, o których mowa §12, jednak 

nie dłużej niż do dnia 10.04.2022r. (dalej Okres Sprzedaży Promocyjnej) w Sklepach, 

w Punktach Gastronomicznych. 

3. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii prowadzona jest  również 

w Sklepie Internetowym pod adresem www.sklep.spolemkielce.pl od 01.03.2022r. od 

godziny 00:00:01 do 08.04.2022r. do godziny 23:59:59 z zapłatą(kartą lub BLIKIEM) 

za zakupy do dnia 09.04.2022r. do godziny 22:00:00 lub do  wyczerpania zdrapek, 

o których mowa §13, jednak nie dłużej niż do dnia 08.04.2022 r. do godziny 23:59:59 

(dalej Okres Sprzedaży Promocyjnej) w Sklepie Internetowym. 

4. Towarami objętymi Loterią (dalej Produkty Promocyjne) są to wszystkie produkty  

produkcji  własnej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kielcach 

znajdujące się w ofercie handlowej w Sklepach, Punktach Gastronomicznych 

i w Sklepie Internetowym  – lista produktów w załączniku nr 2. 

§8 

Do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii  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 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2020 r., poz.2094 ze zm.) oraz dwie osoby reprezentujące Organizatora. 

§9 

Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. 

§10 

Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika 

z Regulaminem w całości. 
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II. WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII 

§11 

W Loterii mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat. 

§12 

1. Zdrapki (dalej Zdrapka / Zdrapki) uprawniające do udziału w Loterii są  wydrukowane 

w liczbie 100 000szt. Zdrapka to zadrukowana kartka papieru, na której wyodrębnione 

jest pole gry pokryte warstwą farby ochronnej. Farba ochronna uniemożliwia 

odczytanie ukrytej na polu gry zadrukowanej treści bez jej zdrapania. Zdrapki 

wydawane są klientom w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w Sklepach, 

Punktach Gastronomicznych, Sklepie Internetowym bezpośrednio po dokonaniu 

zakupu promocyjnego. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zdrapki po 

zakończeniu transakcji i odejściu od kasy. Na każdej zdrapce pod ścieralną warstwą 

farby ochronnej na polu gry umieszczone będą informacje o wygranej. 

2. W razie utraty lub zniszczenia oryginału zdrapki loteryjnej stwierdzającej udział  

w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. 

Wizualizacja przykładowej Zdrapki loteryjnej znajduje się w załączniku nr 3.  

3. Zdrapki są dystrybuowane do Sklepów, Punktów Gastronomicznych, Sklepu 

Internetowego z uwzględnieniem ich dotychczasowej wielkości obrotów. Z chwilą 

wyczerpania zapasu Zdrapek w danym Sklepie, Punkcie Gastronomicznym, Sklepie 

Internetowym okres Sprzedaży Promocyjnej w danym Sklepie, Punkcie 

Gastronomicznym, Sklepie Internetowym ulega zakończeniu. Klienci danego Sklepu, 

Punktu Gastronomicznego, Sklepu Internetowego zostają poinformowani poprzez 

zamieszczenie w tym Sklepie, Punkcie Gastronomicznym, Sklepie Internetowym 

stosownej informacji.  

§13 

W Loterii może wziąć udział uczestnik spełniający warunki określone w §11, który: 

 

1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona zakupu w Sklepie, Punkcie 

Gastronomicznym, Sklepie Internetowym o łącznej wartości minimum 50,00 zł brutto 

w tym przynajmniej jeden produkt produkcji własnej „Społem” Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców w Kielcach (dalej Zakup Promocyjny).  W Loterii 

honorowany jest zakup z rabatem Karty Klienta "Społem", co oznacza, że minimalna 

wartość zakupów po odjęciu rabatu, winna wynosić 50 zł. 

Wartość minimalna Zakupu nie obejmuje towarów: 
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• napojów alkoholowych(nie dotyczy piwa) w rozumieniu art.46 ust.1 ustawy 

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi(Dz. U. z 2018r., poz.2137); 

• wyrobów tytoniowych w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych ( Dz.U. z 2018r., poz.1446.); 

• transakcji zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne 

media, raty kredytu/pożyczki) oraz zakupu kart oraz doładowań telefonicznych 

typu pre-paid; 

2. Pobierze i zachowa Dowód Zakupu.   

3. Bezpośrednio po zakończeniu Zakupu Promocyjnego, po zapłaceniu, odbierze 

Zdrapkę  u kasjera. 

4. W przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym po złożeniu 

zamówienia i dokonaniu do 09.04.2022r. do godziny 22:00 zapłaty za Zakupy 

Promocyjne, otrzyma Zdrapkę  wraz Dowodem Zakupu. W przypadku zakupów 

w Sklepie Internetowym z opcją odbioru osobistego Zdrapka i Dowód Zakupu będą 

wydane bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym    

z opcją dowozu, Zdrapkę i Dowód Zakupu dostarczy kurier Sklepu Internetowego. 

5. Usunie z pola farbę zdrapkową i odczyta wynik 

6. Zachowa Dowód Zakupu i Zdrapkę  

§14 

Zakup Promocyjny musi być udokumentowany jednym paragonem fiskalnym (dalej Dowód 

Zakupu); 

§15 

1. Dowód Zakupu – na potrzeby niniejszej Loterii jest to paragon fiskalny – czytelny  

i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez Sklep, Punkt Gastronomiczny, 

Sklep Internetowy, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i który 

nie jest sfałszowany.  

2. Dowodem Zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego: 

kserokopia, kopia notarialnie poświadczona, wtórnik, odpis, duplikat, skan, zdjęcie, 

faktura Vat.  

3. W razie utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego 

stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Organizatora. 

4. Dowód Zakupu ma dotyczyć Zakupu Promocyjnego. 

 

5. Data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu musi się zawierać w Okresie Sprzedaży 

Promocyjnej. 
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6. Każdy uczestnik, który dokona w Okresie Sprzedaży Promocyjnej jednorazowego 

zakupu Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu na kwotę stanowiącą 

wielokrotność 50 zł brutto, ma prawo do otrzymania jednej Zdrapki. 

7. Zdrapkę można odebrać tylko u kasjera, w Sklepie, Punkcie Gastronomicznym, 

w którym dokonało się zakupu, bezpośrednio po dokonaniu Zakupu Promocyjnego. 

Nie można otrzymać Zdrapki po odejściu od kasy. W przypadku zakupów w Sklepie 

Internetowym  z opcją odbioru osobistego Zdrapka i Dowód Zakupu będą wydane 

bezpośrednio przy odbiorze zakupów. W przypadku zakupów w Sklepie 

Internetowym    z opcją dowozu, Zdrapkę i Dowód Zakupu dostarczy kurier Sklepu 

Internetowego. 

8. W przypadku Dowodu Zakupu, na którym widnieje zakup towarów lub usług 

wyłączonych z Loterii, podstawą do wzięcia udziału w Loterii, w tym otrzymania 

Zdrapki, jest kwota wynikająca z Dowodu Zakupu pomniejszona o wartość 

zakupionych towarów lub usług wyłączonych z Loterii. 

9. Do udziału w Loterii uprawniają wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki 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 którejkolwiek z nagród przewidzianych 

w regulaminie.   

10. Jedna osoba może otrzymać w ramach Loterii dowolną liczbę nagród. 

11. Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać 

się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegania 

zawartych w nich zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w loterii. Zgłoszenie do loterii oznacza jednoczesną 

akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu. 

12. Na każdym etapie przebiegu Loterii Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, 

czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może 

żądać od uczestnika okazania oryginału Zdrapki, oryginału Dowodu Zakupu, okazania 

dokumentu stwierdzającego ukończenie 18 lat. Niespełnienie warunków wynikających 

z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań 

po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego może 

spowodować wykluczenie danego uczestnika z Loterii. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Dowodu Zakupu bezpośrednio 

w Sklepie, Sklepie Internetowym, Punkcie Gastronomicznym, z którego pochodzi 

zgłoszony Dowód Zakupu. 
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III. NAGRODY 

§16 

Pula nagród o wartości 61 288,97 zł brutto obejmuje: 

1. Nagroda główna I stopnia – rower elektryczny M_Bike e-CITY 728 o wartości 

5298zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 589 zł stanowiącą 

równowartość zaliczki na podatek dochodowy. Kwota 589 zł nie jest 

wypłacana laureatowi Nagrody, lecz jest potrącana przez Organizatora na 

poczet zapłaty podatku dochodowego od Nagrody -  w loterii przewidziano 3 

nagrody I stopnia o łącznej wartości 17 661 zł brutto 

2. Nagroda główna II stopnia- Konsola Sony  PlayStation 5 B 

Chassis+Dodatkowy kontroler DualSense Biały + stacja ładująca TRUST GXT 

251 Duo Charge Dock+PS5HD Camera  o wartości 3129zł brutto wraz 

z nagrodą pieniężną w wysokości 348 zł stanowiącą równowartość zaliczki na 

podatek dochodowy. Kwota 348 zł nie jest wypłacana laureatowi Nagrody, 

lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zapłaty podatku dochodowego 

od Nagrody -  w loterii przewidziano 3 nagrody II stopnia o łącznej wartości 

10 431 zł brutto 

3. Nagroda główna III stopnia- hulajnoga elektryczna Frugal Stout  o wartości 

1999,99 zł brutto- w loterii przewidziano 3 nagrody III stopnia o łącznej 

wartości 5 999,97zł  

4. Nagroda główna IV stopnia- Telefon Samsung Galaxy A72 o wartości 1799 

brutto- w loterii przewidziano 3 nagrody IV stopnia o łącznej wartości 5 397 zł 

5. Nagroda natychmiastowa- Nagroda V – Rabat o wartości 100zł brutto przy 

zakupach powyżej 200zł w Sklepie, Punkcie Gastronomicznym, Sklepie 

Internetowym, w którym została wydana zdrapka – w loterii przewidziano 100 

natychmiastowych nagród V stopnia o łącznej wartości 10 000 zł. Zakup może 

dotyczyć dowolnych produktów za wyjątkiem towarów wyłączonych  z loterii, 

o których mowa w §13 pkt.1. Nagrodę można odebrać najpóźniej do 

15.04.2022r. 

6. Nagroda natychmiastowa Nagroda VI – Rabat 10zł  przy zakupach powyżej 

50zł w Sklepie, Punkcie Gastronomicznym, Sklepie Internetowym, w którym 

została wydana zdrapka – w loterii przewidziano  1000 nagród VI stopnia  

o łącznej wartości 10 000zł. Zakup może dotyczyć dowolnych produktów za 

wyjątkiem towarów wyłączonych  z loterii, o których mowa w §13 pkt.1. 

Nagrodę można odebrać najpóźniej do 15.04.2022r. 

7. Nagroda natychmiastowa Nagroda VII- lizak  „I Love Społem” o wartości 0,18 

zł brutto – w loterii przewidziano 10 000  natychmiastowych nagród VII 

o łącznej wartości 1800zł. Nagrodę można odebrać najpóźniej do 15.04.2022r. 
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§17 

Zdrapka z informacją o nagrodzie uprawnia do odbioru nagrody według następującego 

schematu, jeżeli na zdrapce loteryjnej(tj. pod warstwą ścieralną) znajduje się: 

• napis „WYGRAŁEŚ ROWER ELEKTRYCZNY” oznacza to, że zdrapka 

uprawnia do nagrody I, o której mowa w §16  pkt.1 regulaminu. 

• napis „WYGRAŁEŚ KONSOLĘ PSP5 ” oznacza to, że zdrapka uprawnia do 

nagrody II, o której mowa w §16  pkt.2 regulaminu. 

• napis „WYGRAŁEŚ HULAJNOGĘ ” oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody 

III, o której mowa w §16  pkt.3 regulaminu. 

• napis „WYGRAŁEŚ TELEFON ” oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody 

IV, o której mowa w §16  pkt.4 regulaminu. 

• napis „RABAT 100ZŁ ” oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody V, o której 

mowa w §16  pkt.5 regulaminu. 

• napis „RABAT 10ZŁ ” oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody VI, o której 

mowa w §16  pkt.6 regulaminu. 

• napis „WYGRAŁEŚ LIZAKA ” oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody VII, 

o której mowa w §16  pkt.7 regulaminu. 

§18 

Laureatom loterii nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda 

nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

 

IV. WERYFIKACJA I WYDANIE NAGRÓD 

§19 

• Zdrapka  uprawnia do odbioru nagrody zgodnej z opisem znajdującym się pod farbą 

zdrapkową 

• w celu odbioru nagrody należy: 

a. zgłosić wygrywającą Zdrapkę pracownikowi Sklepu, Punktu 

Gastronomicznego, w którym został dokonany Zakup Promocyjny, najpóźniej 

do 15.04.2022r. 

b. w Sklepie internetowym przy składaniu zamówienia z realizacją dostawy 

najpóźniej do 15.04.2022r. w polu uwagi, należy wpisać napis wygrywającej 

zdrapki. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym z opcją odbioru 

osobistego  pracownik wyda nagrodę natychmiastową V lub Nagrodę VI, lub 

nagrodę VII uczestnikowi odbierając od niego oryginał zdrapki, na której może 

zostać odnotowany fakt wydania nagrody poprzez jej przekreślenie.                

W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym   z opcją dowozu, pracownik 
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wyda nagrodę natychmiastową V lub Nagrodę VI, lub nagrodę VII, a kurier 

Sklepu Internetowego odbierze oryginał zdrapki. 

c. upoważniony pracownik Sklepu, Punktu Gastronomicznego, Sklepu 

Internetowego sprawdzi oryginał zdrapki oraz oryginał dowodu zakupu, 

d. jeżeli zdrapka i dowód zakupu są prawidłowe, tzn. oryginalne i nieuszkodzone, 

wówczas pracownik Sklepu, Punktu Gastronomicznego, wyda nagrodę 

natychmiastową: nagrodę V lub nagrodę VI lub nagrodę  VII uczestnikowi 

odbierając od niego oryginał zdrapki, na której może zostać odnotowany fakt 

wydania nagrody poprzez jej przekreślenie. 

e. Nagrody główne stopnia I, II, III, IV zostaną wydane podczas uroczystego 

rozwiązania loterii zdrapkowej w sklepie Mieszko przy ul. Zagnańskiej 94 

w dniu 20.04.2022r. godz. 12:00. 

f. W celu odbioru Nagród głównych stopnia I,II,III,IV Uczestnik jest 

zobowiązany najpóźniej do dnia 15.04.2022r. roku prawidłowo wypełnić  

elektroniczny formularz zwycięzcy znajdujący się na stronie 

www.spolemkielce.pl/formularzloteria („Formularz”). 

 Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane:  

            - W przypadku laureatów Nagród I, II stopnia: imię i nazwisko, numer  

telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości,  

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL obywatelstwo oraz data  

urodzenia) oraz dołączony czytelny skan/zdjęcie Zdrapki z widocznym  odkrytym 

polem z informacją o wygranej, 

 

             - W przypadku laureatów Nagród Głównych III, IV stopnia : imię 

i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dołączony czytelny skan/zdjęcie 

Zdrapki z widocznym odkrytym polem z informacją o wygranej. 

  §20 

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

z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

2. Nagrody natychmiastowe w loterii można odebrać w Sklepie, Punkcie 

Gastronomicznym, w których dokonano Zakupu Promocyjnego, w terminie najpóźniej 

do dnia 15.04.2022r. 

3. Nagrody natychmiastowe w loterii można odebrać w Sklepie Internetowym, w których 

dokonano Zakupu Promocyjnego z odbiorem osobistym lub dostawą kurierem 

najpóźniej do dnia 15.04.2022r. wpisując w uwagach przy składaniu zamówienia 

napis znajdujący się pod polem zdrapkowym. Kurier Sklepu Internetowego 

zweryfikuje oryginalność Zdrapki i Dowodu Zakupu. 

4. Nieodebranie nagrody do dnia 15.04.2022r. oznacza rezygnację z nagrody. 
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V. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII 

§21 

1. Nad prawidłowością urządzania loterii czuwa Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana 

dalej „Komisją Nadzoru”. 

2. W skład Komisji Nadzoru wchodzi Przewodniczący Komisji legitymujący się 

świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów oraz dwóch członków 

Komisji. 

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§22 

1. Reklamacje rozpatruje Wewnętrzna Komisja Nadzoru. Rozpatrzeniu podlegają 

wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym na adres: 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach, ul. Św. Leonarda 6,    

25-311 Kielce z dopiskiem: „Reklamacja loterii promocyjnej” albo na adres e-mail 

loteria@spolemkielce.pl. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

2.01.2019r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. 

U. z 2019r. 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. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie od 01.03.2022r. do dnia 25.04.2022r. 

O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za 

pomocą poczty lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową 

Organizatora na adres loteria@spolemkielce.pl 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania, nie później 

jednak niż do dnia 06.05.2022r. Dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 

4. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej 

wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

5. 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. 

6. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w promocji po wyczerpaniu 

postepowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sądy powszechne. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§23 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych 

z przeprowadzeniem i organizacją Loterii jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców  w Kielcach. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119 s.1 ze zmianami), 

a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1781).   

a) „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach  przy ul. Św. Leonarda 6,  

25-311 Kielce przetwarza dane dla celów związanych z przeprowadzeniem 

i organizacją Loterii tj. ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników do wykonania niezbędnych 

obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii, 

b) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, polegającego na przeprowadzeniu i organizacji Loterii w celu 

promowania produktów administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

c) Uczestnikowi przysługuje prawo: 

-  dostępu do podanych danych osobowych,   

- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych, w stosownych przypadkach, 

- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych 

przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,  

- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 

osobowych, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

d) Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres 

e-mail biuro@spolemkielce.pl.  

e) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do 

obsługi roszczeń oraz czas trwania wynikający z prawnego obowiązku 

przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach 

hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od końca 

roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
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f) Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu 

realizacji obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu 

oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej oraz dodatkowo doradcom 

prawnym i księgowym. 

g) Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania uprawnień 

wynikających z udziału w Loterii Promocyjnej(wydanie nagród, rozpatrzenie 

ewentualnych reklamacji oraz spełnienie ewentualnych obowiązków wynikających 

z przepisów ustawy o grach hazardowych tj. wydawania zaświadczeń o wygranej oraz 

prowadzenia ewidencji).   

 

§ 24 

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym 

Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.  

§ 25 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020r., 

poz. 2094 ze zm.) Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie zwycięzcy wystawić 

imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem 

ścisłego zarachowania.  


