REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Nagroda co minutę”

I.

Postanowienia ogólne
§1

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Nagroda co minutę” („Loteria”).

§2
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego
13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca
numer statystyczny REGON 140487829 („Organizator”).

§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2094) zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie niniejszego
regulaminu Loterii („Regulamin”).

§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

§6
1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 20.05.2021 roku do 10.09.2021 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas przyjmowania zgłoszeń w Loterii
obejmuje okres od dnia 20.05.2021 roku do 11.07.2021 roku.
2. Sprzedażą promocyjną objęte są zakupy dokonywane w sklepach Delikatesy Centrum oraz sklepie Mila
w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jana Sobieskiego 2B („Sklep”, „Sklepy”), objętych Programem
Lojalnościowym „Delikarta” („Delikarta”), którego organizatorem jest Eurocash Franczyza Sp. z o. o. Lista
Sklepów Delikatesy Centrum objętych Loterią jest dostępna na stronie www.delikarta.pl/sklepy.
Do udziału w Loterii uprawnia zakup dokonany w dniach od 20.05.2021 roku do 11.07.2021 roku
z użyciem aktywnej karty Delikarta. Ponadto, aby przystąpić do Loterii należy posiadać aktywne konto w
aplikacji „Delikatesy Centrum”, której twórcą i właścicielem jest Eurocash Franczyza Sp. z o. o.
(„Aplikacja”).
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3. Sprzedażą promocyjną objęte są zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych w Sklepach
z wyłączeniem zakupów:
a) leków,
b) preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia
niemowląt,
c) napojów alkoholowych,
d) wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych,
e) kart podarunkowych,
f) bonów i talonów podarunkowych,
g) kart do telefonu typu pre-paid oraz doładowań telefonów,
h) usług i sprzedaży zakładów na gry liczbowe,
i) losów loterii pieniężnych,
j) transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz, itp.
4. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu lub bez użycia
Delikarty oraz bez potwierdzenia chęci udziału w Loterii nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zakupy
dokonane przed wyrażeniem zgody na udział w Loterii nie biorą w niej udziału.
5. Loteria przeznaczona dla uczestników programu lojalnościowego „DELIKARTA”, posiadających aktywne
konto w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.
6. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych
pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie,
osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie
i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie
umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§7
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii w biurze Organizatora
tj. Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. Wrzesińska 12/37, 03-713 Warszawa (w dniach i godzinach jego otwarcia).
Ponadto w dniach 20.05.2021 roku do 11.07.2021 roku Regulamin Loterii dostępny jest na stronie
www.grzegrzolka.com oraz w terminie od 20.05.2021 roku do 11.07.2021 roku w Aplikacji oraz na stronie
internetowej www.delikatesy.pl/nagrodacominute.

II.

Uczestnicy Loterii
§8
1. Uczestnikiem („Uczestnik”) Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie
Polski , będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego oraz uczestnikiem
programu lojalnościowego „DELIKARTA”, posiadająca aktywne konto w aplikacji mobilnej Delikatesy
Centrum.
2. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona
w myśl pkt 1 niniejszego paragrafu, która w terminie od godziny 00:00:00 dnia 20.05.2021 roku do godz.
23:59:59 dnia 11.07.2021 roku w momencie rejestracji do loterii posiada aktywne konto w Aplikacji,
zaakceptuje Regulamin Loterii i w terminie od 20.05.2021 roku do 11.07.2021 roku uzyska co najmniej
jeden los do losowania nagród („Eurolos”).
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III.

Przebieg Loterii
§10
1. Uczestnicy Loterii, aby uzyskać Eurolosy pozwalające im na granie o nagrody w Loterii, zobowiązani są
w terminie od dnia 20.05.2021 roku do dnia 11.07.2021 roku spełnić co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a) w terminie od dnia 20.05.2021 roku do dnia 11.07.2021 roku dokonać jednorazowego zakupu
(udokumentowanego na jednym paragonie, lub tzw. fakturze konsumenckiej, dalej „Dowód
Zakupu promocyjnego”) produktów (z zastrzeżeniem §6 pkt 3) za kwotę nie mniejszą niż 49,00
zł brutto („Zakup promocyjny”) w dowolnym Sklepie. Podczas Zakupu promocyjnego Uczestnik
jest zobowiązany okazać aktywną Delikartę bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu,
do którego przypisana jest Delikarta celem powiązania dokonanych zakupów z kontem
posiadacza Delikarty. Za każde pełne 49,00 zł brutto (z zastrzeżeniem §6 pkt 3) wydane
na zakupy w Sklepie (z zastrzeżeniem zapisów pkt 2 niniejszego paragrafu) Uczestnikowi
przysługuje 1 Eurolos, lub
b) w terminie od dnia 20.05.2021 roku do dnia 11.07.2021 roku dokonując jednorazowego zakupu
za kwotę nie mniejszą niż 49,00 zł brutto (z zastrzeżeniem §6 pkt 3) Uczestnik może zdobyć
w ramach tego zakupu dodatkowy Eurolos za każdy zakupiony Produkt Kibica („Produkty
Kibica”). Podczas Zakupu promocyjnego Uczestnik jest zobowiązany okazać aktywną Delikartę
bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu, do którego przypisana jest Delikarta celem
powiązania dokonanych zakupów z kontem posiadacza Delikarty. Lista Produktów Kibica
premiowanych
w
danym
tygodniu
będzie
wskazana
na
stronie
www.delikatesy.pl/nagrodacominute, w Aplikacji Mobilnej oraz może być podana w gazetce
promocyjnej. W sytuacji, w której w danym tygodniu trwania sprzedaży promocyjnej Loterii nie
będzie żadnych Produktów Kibica, informacja o braku Produktów Kibica zostanie podana
na stronie www.delikatesy.pl/nagrodacominute, lub
c) w terminie od dnia 20.05.2021 roku do dnia 11.07.2021 roku Organizator przeprowadzi
specjalne kumulacje Eurolosów w dni, w których odbywają się mecze Euro 2021, zgodnie
z przelicznikiem. Warunkiem skorzystania z kumulacji jest dokonanie zakupu dowolnego
produktu z kategorii wskazanej jako premiowana („Kategoria Premiowana”)w danym dniu.
Informacja o kategorii produktów, których zakup w dniu specjalnym („Dzień Specjalny”) będzie
uprawniał do pomnożenia zdobytych Eurolosów („Mnożnik”) będzie podana w Aplikacji
Mobilnej.
Dzień specjalny
11.06.2021 Mecz otwarcia
14.06.2021 Mecz Polaków
19.06.2021 Mecz Polaków
23.06.2021 Mecz Polaków
28 i 29.06.2021 1/8 finału
02 i 03.07.2021 Ćwierćfinał
06 i 07.07.2021 Półfinał
10 i 11.07.2021 Finał

Mnożnik
Liczba losów z danej transakcji x 5
Liczba losów z danej transakcji x 5
Liczba losów z danej transakcji x 5
Liczba losów z danej transakcji x 5
Liczba losów z danej transakcji x 8
Liczba losów z danej transakcji x 10
Liczba losów z danej transakcji x 15
Liczba losów z danej transakcji x 20

Przykładowo:
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a) Uczestnik w dniu specjalnym (11.06.2021 roku) dokonał zakupu za kwotę 51,00 złotych ale ani jeden
zakupiony produkt nie był produktem z Kategorii Premiowanej - Uczestnik otrzymuje 1 Eurolos.
b) Uczestnik w dniu specjalnym (11.06.2021 roku) dokonał zakupu za kwotę 51,00 złotych, jeden
z zakupionych produktów jest produktem z Kategorii Premiowanej - Uczestnik otrzymuje 5 (1x5)
Eurolosów.
c) Uczestnik w dniu specjalnym (11.06.2021 roku) dokonał zakupu za kwotę 51,00 złotych, dwa lub
więcej z zakupionych produktów są produktami z Kategorii Premiowanej - Uczestnik otrzymuje
5 (1x5) Eurolosów.
d) Uczestnik w dniu specjalnym (11.06.2021 roku) dokonał zakupu za kwotę 51,00 złotych, w tym
zakupił dwa Produkty Kibica oraz produkt z Kategorii Premiowanej - Uczestnik otrzymuje 15 (3x5)
Eurolosów.
2. Uczestnik dziennie może otrzymać Eurolosy za maksymalnie 3 pierwsze transakcje dokonane tego dnia,
o których mowa w pkt 1 a-c.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Uczestnika, który dokona Zakupu
Promocyjnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub którego Delikarta wykazuje cechy
nadużycia zgodnie z § VII. Ust. 7 regulaminu Programu Lojalnościowego Delikarta dostępnego w Sklepach
i na stronie www.delikarta.pl/regulamin.

IV.

Nagrody
§11

1. W Loterii przewidziano następujące nagrody o łącznej wartości 429.132,72 zł brutto:
a) Nagroda I stopnia o wartości 10.216,14 zł brutto, w skład której wchodzi kwota 9.194,14 zł oraz
dodatkowa kwota w wysokości 1.022,00 zł brutto na poczet zapłaty stosownego podatku
od wygranej – 8 nagród o łącznej wartości 81.729,12 zł brutto. Nagroda stanowi równowartość
kwoty 2.021,00 EUR brutto wraz z kwotą przeznaczoną na zapłatę stosownego podatku –
wartość wyliczona na podstawie średniego kursu Euro z I kwartału 2021
(https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html).
b) Nagroda II stopnia w postaci kwoty 91,94 zł brutto która zostanie wgrana w postaci rabatu
na Delikartę Uczestnika – 540 nagród o łącznej wartości 49.647,60 zł brutto. Nagroda stanowi
równowartość kwoty 20,21 EUR brutto wraz z kwotą przeznaczoną na zapłatę stosownego
podatku – wartość wyliczona na podstawie średniego kursu Euro z I kwartału 2021
(https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html).
c) Nagroda III stopnia w postaci kwoty 9,19 zł brutto która zostanie wgrana w postaci rabatu
na Delikartę Uczestnika – 32.400 nagród o łącznej wartości 297.756,00 zł brutto Nagroda
stanowi równowartość kwoty 2,021 EUR brutto wraz z kwotą przeznaczoną na zapłatę
stosownego podatku – wartość wyliczona na podstawie średniego kursu Euro z I kwartału 2021
(https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html).

V.

Przyznawanie nagród w loterii
§13
1. Dnia 20 maja 2021 roku, w biurze Organizatora będzie miało miejsce losowanie dni, za które zostanie
przyznana Nagroda I stopnia. Organizator dokona losowania dnia od czwartku do środy z każdego
z poniższych przedziałów:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Przedział I – 20.05-26.05.2021 r.
Przedział II - 27.05 -02.06 2021 r.
Przedział III - 03.06 - 9.06 2021 r.
Przedział IV - 10.06-16.06.2021 r.
Przedział V - 17.06-23.06.2021 r.
Przedział VI - 24.06-30.06.2021 r.
Przedział VII - 1.07-7.07.2021 r.
Przedział VIII - 8.07-11.07.2021 r.

2. Każdego dnia w trakcie przyjmowania Zgłoszeń w Loterii Uczestnik zbiera Eurolosy, które biorą udział
w codziennych losowaniach nagród. Losowania odbywają się w kolejnym dniu roboczym,
z zastrzeżeniem, że losowania nagród z Eurolosów zdobytych w piątki, soboty i niedzielę odbywają się
w pierwszym roboczym dniu po tych dniach. Jeden Uczestnik może wygrać w danym losowaniu dowolną
liczbę nagród, z zastrzeżeniem, że na 1 Eurolos Uczestnik może wygrać wyłącznie 1 (jedną) nagrodę.
Losowania przeprowadzone zostaną przez członków Komisji Loterii, o której mowa w § 16 niniejszego
Regulaminu (zwanej dalej „Komisją”). Losowania nagród w Loterii będą odbywały się w biurze
Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 12/37 (03-713 Warszawa). Losowanie zostanie przeprowadzone przy
użyciu urządzenia do gier, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i zostało
zarejestrowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2094) lub w sposób ręczny. Do każdej nagrody zostanie wylosowany 1 Eurolos. Eurolos
zawierać będzie wskazanie trzech ostatnich cyfr numeru telefonu Uczestnika oraz trzy ostatnie cyfry
Delikarty Uczestnika. Wylosowane Eurolosy wraz numerami telefonów Laureatów zostaną wpisane
na listę wyników losowania.

VIII. Weryfikacja prawa do nagrody w Loterii i sposób jej przyznania

§14
1. O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość SMS wysłaną najpóźniej
w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia danego losowania.
2. W przypadku laureatów Nagród I stopnia, laureaci ci otrzymają informację o wygranej nagrodzie, a także
link do formularza zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość zostanie wysłana przez Organizatora. Laureat
zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości z informacją
o nagrodzie przez Organizatora spełnić łącznie poniższe warunki:
a) prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu) oraz
b) kliknąć ikonkę „Wyślij”.
Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu
do Formularza. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał przekazać wypełniony Formularz w inny
sposób, chęć tę musi zakomunikować Organizatorowi kontaktując się za pomocą danych podanych w
formularzu. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, link
do Formularza traci ważność a Uczestnik traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje
nierozdysponowana.
3. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres
zamieszkania, numer i serię dokumentu tożsamości Laureata oraz numer PESEL. W przypadku laureatów,
którzy nie posiadają numeru PESEL, podają oni datę urodzenia i obywatelstwo.
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IX. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody

§15
1. Wyniki Loterii będą dostępne w postaci numerów GUID użytkowników Aplikacji, numerów telefonów
oraz informacji o nagrodzie w biurze Organizatora Loterii przy ul. Wrzesińskiej 12/37, 03-713 Warszawa
oraz na stronie internetowej www.delikatesy.pl/nagrodacominute w postaci 3 ostatnich cyfr numeru
telefonu Laureata i 3 ostatnich cyfr Delikarty. Ponadto Uczestnicy będą mieli informacje o przysługujących
im nagrodach w Aplikacji. Wyniki Loterii będą dostępne najpóźniej od dnia 23.07.2021 roku i nie krócej
niż do zakończenia Loterii.
2. Nagrody w Loterii zostaną wydane w następujący sposób:
a) nagrody I stopnia, o której mowa w §11 będzie wydane w postaci przelewu na konto laureatów
do dnia 30.07.2021, nie później niż 7 dni roboczych po wypełnieniu przez Laureatów formularza,
o którym mowa w §14 pkt 2.
b) nagrody II i III stopnia, o których mowa w §11 zostaną wgrane w postaci rabatu na Delikarty
Laureatów bezpośrednio po otrzymaniu wiadomości SMS o wygranej , nie później niż 7 dni
roboczych od otrzymania wiadomości. Nagrody II i III stopnia Laureat może wykorzystać
maksymalnie do dnia 30.07.2021 roku z zastrzeżeniem, że nagroda nie może zostać
wykorzystana na zakup produktów wyłączonych z Loterii §6, pkt 3 Regulaminu.
3. Aby odebrać nagrodę, wszyscy Laureaci zobowiązani są do posiadania aktywnej Delikarty.
4. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
5. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

X. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

§16
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba
ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub 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). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora
Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.

XI. Postępowanie reklamacyjne
§17
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 10.08.2021roku.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki
za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które
wpłynęły na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., Wrzesińska 12/37, 03-713
Warszawa, lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora:
reklamacja@grzegrzolka.com.
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2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem,
kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane
w wiadomości e-mail).
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 10.09.2021 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§18
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne
(podstawa prawna art. 21 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

XII. Postanowienia końcowe
§19
1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią, będą rozstrzygane przez
sąd powszechny.
2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

XIII. Dane osobowe
§20
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”,
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „Nagroda co minutę” w zakresie w jakim dane
osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami
prawa i niniejszym Regulaminem administratorem danych osobowych Loterii jest Organizator,
tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer
statystyczny REGON 140487829., Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail dane@grzegrzolka.com lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
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b) dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii,
ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących
na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,
c) w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Delikatesy”; w zakresie w jakim dane osobowe
Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa
i niniejszym Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,
d) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii,
e) Uczestnikowi przysługuje:

f)

•

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,

•

prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych
osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

g) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom tj. w szczególności,
podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii,
podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie
w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym administratorów prawnie i księgowo,
h) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Loterii oraz przez okres 6 miesięcy
jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez
okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
i)

dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy,

j)

administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących
przetwarzania danych, w tym profilowania.

§ 21
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurocash Franczyza Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (62052) przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail
info@delikarta.pl, formularz kontaktowy na stronie www.delikarta.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem
662 882 662 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail
iod_dc@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332275 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
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Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) realizacji loterii – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na promocji marki Administratora oraz usług przez niego świadczonych;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony swych praw.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora,
w szczególności agencji marketingowej organizującej loterię.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia loterii. Okres
przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do wzięcia udziału w loterii. Bez podania danych wzięcie udziału
w loterii nie jest możliwe.
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