Regulamin Loterii Promocyjnej
"Co myślą zwierzaki? Zbierz kolekcję, upoluj jokera!"
zwany dalej „Regulaminem”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", jest prowadzona pod
nazwą "Co myślą zwierzaki? Zbierz kolekcję, upoluj jokera!".
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest MAKATA Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Mińskiej 14 m1, 03-808 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS
0000381051, NIP 5252502287, REGON 142814072 z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000 zł.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2020 poz. 2094 ze zmianami) oraz zezwolenia
wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz zgodnie z
przepisami prawa i Regulaminem.
4. Obszar, na którym będzie urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na obszarze województwa lubuskiego, na terenie Centrum Handlowego Focus
Mall w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17 (65-427), Zielona Góra, zwanego dalej „Centrum”.
W Loterii biorą udział sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie Centrum z wyłączeniem kantoru
wymiany walut, apteki, punktów sprzedających e-papierosy, placówek pocztowych,
bankowych, ubezpieczeniowych i punktów poboru opłat. Informacje odnośnie nazwy Loterii, podstawowych
zasad Loterii, nagród objętych Loterią są umieszczone na plakatach informacyjnych Loterii,
rozmieszczonych na terenie Centrum.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 4 października 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku. Okres trwania Loterii
obejmuje czas: sprzedaży promocyjnej, ogłaszania wyników loterii, wydawania nagród oraz ewentualną
procedurę reklamacyjną.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu
4 października 2021 roku od godz. 08:00 i kończy w dniu 30 października 2021 roku o godz.20:45.
7. Produkt promocyjny
Do udziału w Loterii uprawnia zakup produktu promocyjnego zwanego dalej „produktem promocyjnym”.
Produktem promocyjnym jest towar nabyty lub usługa dokonana, w dowolnym sklepie lub punkcie
świadczenia usług na terenie Centrum, z wyłączeniem:
• towarów stanowiących produkty alkoholowe, wyrobów z tytoniu, e-papierosów, produktów
zakupionych w aptece,
• usług oferowanych przez placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz
kantory wymiany walut, jak również transakcji zapłaty za indywidualne rachunki typu gaz, prąd,
telefon i inne media, spłaty rat kredytu, leasingu lub pożyczki, dokonanych w punktach
świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek usługi komunalne, RTV, media,
transakcji związanych ze skupem, wymianą lub wyceną metali i kamieni szlachetnych oraz
zakupu kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid.
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8. Dowód zakupu
zwany dalej „Dowodem zakupu” - oryginał paragonu fiskalnego, faktura VAT wystawiona na dane
Uczestnika loterii, osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub rachunek. Dowodem
zakupu nie jest: potwierdzenie wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowa przedwstępna,
zamówienie, nota zaliczkowa, faktura pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą
płatniczą.
9. Uczestnik
Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może
być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, posiadająca zdolność do czynności prawnych i spełniająca warunki
Regulaminu.
W Loterii nie mogą brać udziału: osoby prawne (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych
ustaw) lub nie posiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne oraz osoby działające w ich
imieniu i dokonujące na rzecz takich podmiotów zakupu produktu promocyjnego w Centrum).
10. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
11. Uczestnikami nie mogą być: zarząd i pracownicy Organizatora, Zarządcy Centrum, Właściciela
Obiektu, sklepów oraz punktów usługowych znajdujących się na terenie Centrum, agencji ochrony i firm
sprzątających świadczący usługi na terenie Centrum; hostessy zatrudnione przy organizacji Loterii i inne
osoby związane z jej realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich osób wskazanych powyżej (tj. ich
rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni tj. dzieci, wnuki, prawnuki oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające we wspólnym pożyciu), niezależnie
od formy zatrudnienia przez wyżej wymienione podmioty lub pośredników pracy.
12. Kupon
Kupon Loterii zwany dalej „Kuponem” – jest to kupon przy użyciu, którego Uczestnik loterii bierze udział
w Loterii. Kupony mają postać magnesów, o wymiarach 6,5 x 8,5 cm, które mają kształt prostokąta i
przedstawiają zwierzęta, z towarzyszącymi napisami. Część kuponów posiada wizerunek psa w
królewskich szatach z towarzyszącym napisem ""Wygrałeś! Joker zgarnia fanty! Twoja nagroda to:
(nazwa nagrody)!”, są to Kupony zwycięskie (dalej Kupon zwycięski) uprawniające do odbioru
nagrody, Kupony stanowią jednocześnie upominek dla Uczestników którzy je wylosowali (dalej
Wygrywający). Kupony są opakowane w taki sposób, aby nie było można rozpoznać, czy uprawniają
one do odbioru nagrody: opakowanie typu flowpack wykonane z nieprzezroczystej, zgrzanej folii. W
związku z powyższym w celu sprawdzenia czy Kupon jest Kuponem zwycięskim Uczestnik powinien
rozpakować Kupon.
13. Identyfikacja Wygrywającego
Wygrywającym jest osoba, która wylosuje Kupon zwycięski. Każdy Wygrywający zobowiązany jest
podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko poprzez okazanie dokumentu tożsamości tj. dowodu
osobistego lub prawa jazdy lub paszportu. Dane służą wyłącznie do potwierdzenia Wygrywającego w
trakcie rejestracji i odbioru nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo do żądania
od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia.
Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
żądania ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z
przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane Wygrywających będą usuwane po zakończeniu Loterii, w najbliższym możliwym terminie
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administratorem danych osobowych
jest Organizator loterii MAKATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 14 m1, 03-808
Warszawa. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe jedynie w związku z
organizacją Loterii zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
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14. Aby wziąć udział w Loterii należy:
a) w okresie od 4 października 2021 roku od godz. 8:00 do dnia 30 października 2021 roku do
godz. 20:45 na terenie Centrum, dokonać zakupu produktu promocyjnego lub produktów
promocyjnych, w ramach jednej transakcji, za kwotę co najmniej 30 zł brutto (w przypadku, gdy
na dowodzie zakupu będą znajdowały się produkty lub usługi wyłączone z Loterii, wówczas
Uczestnik zobowiązany jest do odliczenia z dowodu zakupu kwoty za jaką zostały zakupione te
produkty). Jednorazowy zakup o wartości co najmniej 30 zł brutto uprawnia Uczestnika do
wylosowania jednego Kuponu spośród udostępnionych mu Kuponów. Jednorazowa transakcja
w danym sklepie lub punkcie świadczenia usług uprawnia do wylosowania jednego Kuponu,
niezależnie od maksymalnej wysokości rachunku. Paragon na podstawie którego został wydany
kupon zostanie ostemplowany i nie może być podstawą do wydania kolejnego kuponu w innym
punkcie na terenie Centrum.
b) Kupony znajdują się w oznakowanych pojemnikach przy stanowiskach kasowych w sklepach i
punktach świadczenia usług oraz w Punkcie Obsługi Promocji , który znajduje się w Centrum
na terenie pasażu handlowego. Uczestnik losuje Kupon, poprzez wyciągnięcie go z pojemnika.
Kupony są opakowane w taki sposób, aby nie było można rozpoznać, czy uprawniają one do
odbioru nagrody. Po rozpakowaniu Kuponu Uczestnik ma możliwość stwierdzenia, czy Kupon
jest Kuponem zwycięskim.
c) W wypadku jeżeli Kupon okaże się być Kuponem zwycięskim, Wygrywający, w celu dalszego
udziału w Loterii powinien w Punkcie Obsługi Promocji dokonać rejestracji w Loterii. Podczas
rejestracji Wygrywający powinien okazać Kupon, Dowód tożsamości oraz Dowód zakupu, który
zostanie odpowiednio oznakowany w sposób uniemożliwiający ponowne wykorzystanie w
Loterii. Ogłoszenie przyznania nagrody następuje bezpośrednio po dokonaniu rejestracji
zwycięskiego Kuponu przez Laureata w terminie od 4 października 2021 roku od godz. 8:00 do
dnia 30 października 2021 roku do godz. 20:50. Wygrywający otrzyma pisemne potwierdzenie
przyznania nagrody wystawione przez Organizatora, które stanowi podstawę do odbioru
nagrody w wyznaczonym terminie. Wygrywający zobowiązany jest do zachowania Dowodu
zakupu, upoważniającego do otrzymania zwycięskiego Kuponu oraz Kuponu w celu okazania
ich przy odbiorze nagrody.
15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie, za każdym razem spełniając warunki
Regulaminu.
16. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione, zniszczone,
oznaczone, niekompletne ze śladami jakichkolwiek zabiegów lub będące w stanie uniemożliwiającym
weryfikację ich autentyczności nie uprawniają do otrzymania nagrody i są uznawane za nieważne.
17. Dowody zakupu nieoryginalne lub które nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób
przewidziany Regulaminem - nie uprawniają do otrzymania nagrody i są uznawane za nieważne.
18. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu lub Dowodu zakupu Uczestnikowi Loterii nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
19. Wręczenie Nagrody.
Nagrody są wręczane zarejestrowanym Uczestnikom w dniu 6 listopada od godz. 14:00 do godz.
18:00.
20. Wręczenie nagród następuje w Punkcie Obsługi Promocji umiejscowionym w pasażu Centrum.
21. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność Uczestnika w miejscu i w terminie wręczenia
nagród (lub jego pełnomocnika dysponującego w chwili wręczenia nagrody oryginałem pisemnego i
notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa oraz posiadanie Dowodu zakupu, upoważniającego do
otrzymania zwycięskiego Kuponu oraz Kuponu zwycięskiego, na podstawie którego Uczestnik został
zarejestrowany jako Wygrywający. W przypadku Pełnomocnika Wygrywającego, na wystawionym dla
niego pełnomocnictwie, muszą być wpisane dane osoby udzielającej pełnomocnictwa, które zostały
podane podczas rejestracji) wylegitymowanie się dokumentem tożsamości (przez dokument tożsamości
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rozumie się dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), dokument tożsamości powinien potwierdzać dane
Wygrywającego i podane przez Uczestnika podczas rejestracji, oraz okazanie Kuponu Zwycięskiego,
Dowodu zakupu (na podstawie którego został wydany zwycięski Kupon) i pisemnego potwierdzenia
przyznania nagrody wystawionego przez Organizatora.
22. Wygrywający przed odbiorem nagrody zobowiązani są podpisać protokół odbioru nagrody;
23. Nagrody w Loterii
w loterii są przyznawane następujące nagrody, którym są przypisane następujące nazwy
umieszczone na zwycięskich Kuponach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 szt. Laptop oznacza wygraną w postaci laptop HP 15s-eq2121nw FHD Ryzen 3
5300U/8GB/512GB SSD/INT/Win10H, każdy o wartości 2280 zł brutto
2 szt. Telewizor oznacza wygraną w postaci telewizor SAMSUNG UE55TU7022K, każdy o
wartości 1997 zł brutto
3 szt. Telefon oznacza wygraną w postaci telefon XIAOMI Redmi Note 10 5G 4/128GB
Zielony, każdy o wartości 1049 zł brutto
2 szt. Hulajnoga elektryczna oznacza wygraną w postaci hulajnoga elektryczna SEGWAYNINEBOT KICKSCOOTER E22E, każda o wartości 1549 zł brutto
1 szt. Dron oznacza wygraną w postaci dron MAVIC MINI FLY MORE COMBO DR o wartości
1700 zł brutto
1 szt. Oczyszczacz powietrza oznacza wygraną w postaci oczyszczacz powietrza
SAMSUNG AX40R3030WM/EU, każda o wartości 1099 zł brutto
1 szt. Odkurzacz samojezdny oznacza wygraną w postaci odkurzacz iROBOT Roomba e5,
każdy o wartości 1090 zł brutto
8 szt. Słuchawki bezprzewodowe do uszne oznacza wygraną w postaci
słuchawki
XIAOMI Mi True Wireless Earbuds Basic 2, każde o wartości 80 zł brutto
2 szt. Słuchawki bezprzewodowe na uszne oznacza wygraną w postaci
słuchawki
bezprzewodowe JBL Live 460NC Niebieski, każde o wartości 460 zł brutto
5 szt. Opaska inteligenta oznacza wygraną w postaci opaska inteligenta XIAOMI Mi Smart
Band 5 Czarny, każda o wartości 99 zł brutto
3 szt. Golarka męska oznacza wygraną w postaci Golarka PHILIPS OneBlade Pro QP6530,
każda o wartości 250 zł brutto
4 szt. Robot kuchenny oznacza wygraną w postaci BOSCH MUM58M59, każdy o wartości
1149 zł brutto
4 szt. Żelazko oznacza wygraną w postaci PHILIPS STEAMER Steam And Go GC362/80,
każde o wartości 299 zł brutto
2 szt. Depilator oznacza wygraną w postaci Depilator IPL BRAUN PL3012, każda o wartości
870 zł brutto
1 szt. Konsola do gry oznacza wygraną w postaci Konsola NINTENDO Switch + Joy-Con
Niebiesko-czerwony v2 2019 o wartości 1489 zł brutto
1 szt. Kamera sportowa oznacza wygraną w postaci GOPRO HERO9 Black CHDHX-901RW o wartości 1799 zł brutto
10 szt. Karta prezentowa EMPIK oznacza wygraną w postaci karty prezentowej, każda o
wartości 300 zł
2 szt. Klocki LEGO Super Heroes oznacza wygraną w postaci LEGO Marvel Super Heroes
Avengers Lotniskowiec, każde o wartości 449 zł brutto
2 szt. Klocki LEGO Friends oznacza wygraną w postaci LEGO Friends, kawiarnia
Artystyczna, każde o wartości 199,99 zł brutto
3 szt. Perfumy MADEMOISELLE oznacza wygraną w postaci perfum CHANEL COCO
MADEMOISELLE35 ML, każde o wartości 359 zł brutto
3 szt. Perfumy HOMME oznacza wygraną w postaci perfum CHANEL ALLURE HOMME
SPORTWODA TOALETOWA W SPRAYU, każde o wartości 355 zł brutto

Łączna ilość nagród 62 szt., na łączną wartość 38 752,98 zł brutto (słownie – trzydzieści osiem
tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złotych 98/100)
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24. Wygrywającym nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
25. Nagrody w Loterii są przekazywane Laureatom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020 poz. 1426 ze zmianami). Nagrody, których
jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 2 280 zł brutto są zwolnione z podatku.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
26. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (dalej
Komisja) powołana przez Organizatora w skład której wchodzi co najmniej jedna osoba uprawniona do
nadzoru nad przebiegiem Loterii, zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa posiadająca Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał
Regulamin działania tej Komisji.
27. Osoby, które nie mogą być Uczestnikami, a które pomimo naruszenia warunków Regulaminu
odebrały nagrodę - na wezwanie Organizatora - są zobowiązane do jej zwrotu, na zasadach określonych
w tym wezwaniu. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, Organizator zastrzega sobie
możliwość wystąpienia na drogę sądową.
28. Wygrywający może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora Loterii wizerunku (w
rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) – bez wynagrodzenia, wyłącznie dla doraźnych potrzeb promocyjnych i
informacyjnych związanych z organizacją, przebiegiem, a w szczególności z zakończeniem i
ogłoszeniem wyników Loterii. Wizerunki Uczestników Loterii nie będą podlegały dalszemu
przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące
przepisy prawa. Po upływie tego okresu, z nośników cyfrowych, na których wizerunki takie zostały
utrwalone – zostaną usunięte lub nośniki takie zostaną zniszczone. Brak wyrażenia powyższej zgody
nie warunkuje prawa do odbioru nagrody.
29. Zasady Postępowania Reklamacyjnego
Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie (listem poleconym) na adres
MAKATA Sp. z o.o. ul. Mińska 14 lok. 1, 03-808 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: ksawery@makataevent.com.pl z dopiskiem – „Reklamacja loteria.
Zielona Góra” najpóźniej do dnia 16 listopada 2021 r. roku (decyduje data wpłynięcia reklamacji do
Organizatora), w wypadku uchybienia temu terminowi reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Reklamacja
powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry
podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
30. Reklamacje rozpatruje Komisja.
31. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego
wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem.
32. Przedawnienie Roszczeń
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne.
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33. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia przez organizatora odpowiedzi na reklamację.
34. Dane osobowe
34.1.

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),
Organizator Loterii informuje, że administratorami danych osobowych Uczestników loterii są:

1) Organizator Loterii MAKATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 14 m1, 03808 Warszawa, NIP: 5252502287, Dane kontaktowe e-mail: ksawery@makataevent.com.pl
34.2.

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

a) przez Administratora danych osobowych – MAKATA Sp. z o.o. 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 – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym
interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywa się zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami.
34.3.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Loterii.

34.4.

Uczestnikowi przysługuje:
o prawo dostępu do podanych danych osobowych,
o prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
o prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

34.5. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji
uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi
roszczeniami) bezpośrednio do administratora danych osobowych - MAKATA Sp. z o.o. na adres:
Warszawa, ul. Mińska 14 m1, 03-808 Warszawa. W takim przypadku administrator danych
osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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34.6.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów.

34.7.

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych MAKATA Sp. z o.o. - 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 organizatora loterii prawnie i księgowo.

34.8.

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe Laureatów mogą być jednak
przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami
prawa,

34.9.

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

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

35. Postanowienia Końcowe
Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Zielonej Górze.
36. Regulamin Loterii będzie do wglądu w siedzibie Organizatora loterii oraz w Biurze Dyrekcji Centrum
w terminie trwania loterii tj. od 4 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. Regulamin loterii
będzie dostępny również w Punkcie Obsługi Loterii w terminie od 1 października 2021 roku do 30
października 2021 roku.
37. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781).
38. Punkt Obsługi Promocji czynny jest codziennie (od poniedziałku do soboty) od dnia 4 października
2021 roku do dnia 29 października 2021 roku w godzinach od 12.00 do 20.00 (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od handlu), a w dniu 30 października 2021 r. Punkt Obsługi Promocji jest czynny
w godzinach od 12.00 do 21.00.
39. Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem lub tradycyjną
pocztą na wskazany przez niego adres.
40. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem
procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

Organizator
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