REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
"ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA LOTERIA PROCAM I BIO-GEN"
§1
Nazwa Loterii
1. Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części regulaminu "Loterią", urządzana jest pod nazwą: „ZAMIAST
CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA LOTERIA PROCAM I BIO-GEN”.

1.

§2
Nazwa podmiotu urządzającego Loterię
Podmiotem urządzającym Loterię jest Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Podchorążych 43 (94234 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272832066, REGON
380723126, zwana dalej „Organizatorem”.

§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie
1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847)
i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem".
§4
Obszar, na którym urządzana jest Loteria
1. Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Czas trwania Loterii
1. Loteria trwa od dnia 20.11.2019 r. do dnia 04.12.2020 r. włącznie, przy czym dniem zakończenia Loterii jest
ostatni dzień przewidziany na rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z par. 13 ust. 5.
§6
Termin rozpoczęcia i zakończenia Loterii
1. Przyjmowanie zgłoszeń do Loterii oraz sprzedaż produktów promocyjnych z oferty firmy PROCAM Polska
Sp. z o.o. rozpoczyna się w dniu 20.11.2019 r. a kończy w dniu 30.09.2020 r. (dalej „Sprzedaż promocyjna”).
2. Niniejsza loteria promocyjna ma na celu promocję wybranych produktów z oferty PROCAM Polska Sp. z o.o. oraz
Bio-Gen Sp. z o.o.

1.

2.
3.

4.
5.

§7
Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii
W Loterii mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność rolniczą, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące końcowymi nabywcami towarów oferowanych
przez spółkę PROCAM Polska Sp. z o.o.
Loteria skierowana jest do wszystkich klientów firmy PROCAM Polska Sp. z o.o.
W Loterii nie mogą brać udziału oraz otrzymać nagród: pracownicy Organizatora, członkowie Komisji nadzoru nad
Loterią, pracownicy spółki PROCAM Polska Sp. z o.o., Bio-Gen Sp. z o.o. oraz osoby pośrednio i bezpośrednio
zaangażowane w przygotowanie Loterii.
Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia
warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

§8
Zasady i sposób urządzania Loterii
1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
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3.
4.

5.

6.

7.

1) w okresie Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 20.11.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. zakupić lub zamówić
u przedstawiciela handlowego PROCAM Polska Sp. z o.o., w Oddziale PROCAM Polska Sp. z o.o. lub
sklepie PROCAM Polska Sp. z o.o., który posiada w ofercie handlowej Produkty/Pakiety promocyjne,
przynajmniej jeden z 7 (słownie: siedmiu) Produktów promocyjnych w łącznej ilości minimalnej oraz po cenach
netto wskazanych w pkt. 2 poniżej lub jeden z 2 (słownie: dwóch) Pakietów promocyjnych, o których mowa
w pkt. 3 poniżej oraz zapłacić za zamówiony Produkt lub Pakiet promocyjny;
2) Produkty promocyjne objęte Sprzedażą promocyjną, w ilościach łącznych i po cenach netto, zgodnie z poniższą
specyfikacją:
a. Produkt nr 1: Improver + 200 l – 18030 zł;
b. Produkt nr 2: Biogen Rewital Pro+ 100 l – 11880 zł;
c. Produkt nr 3: Delia Stop 15 kg – 8040 zł;
d. Produkt nr 4: Ostrinia Stop 15 kg – 8040 zł;
e. Produkt nr 5: Super Power 80 kg – 8960 zł;
f. Produkt nr 6: Eruca 100 kg – 9200 zł;
g. Produkt nr 7: Ensilage 25 kg – 8750 zł.
z zastrzeżeniem pkt. 4.
3) Pakiety promocyjne objęte Sprzedażą promocyjną:
a. Pakiet produktów nr 1: Improver + 100l + Biogen Revital Pro+ 50 l + Delia Stop 5 kg – 18 040 zł;
b. Pakiet produktów nr 2: Improver + 100l + Biogen Revital Pro+ 50 l + Ostrinia Stop 5 kg – 18 040 zł;
z zastrzeżeniem pkt. 4.
4) Zastrzega się, iż ceny wskazane w pkt. 2 i 3 powyżej są cenami netto z terminem płatności do dnia
30.06.2020 r. W przypadku zakupu/zamówienia z terminem płatności po dniu 30.06.2020 r. należy do ceny
zakupu netto dodać 2% wartości nabywanego Produktu promocyjnego lub Pakietu promocyjnego.
Dopuszcza się zamówienie/zakup Produktu(ów) lub Pakietu(ów) promocyjnych w ramach jednorazowej transakcji
lub kilku osobnych zakupów/zamówień, pod warunkiem, że mają one miejsce w okresie trwania Sprzedaży
promocyjnej w ramach Loterii, składają się jednorazowo lub łącznie na ilości minimalne wskazane w par. 8 ust. 1
pkt. 2, z zastrzeżeniem, iż płatność za zakupy/zamówienia odbywa się na zasadach określonych w par. 8 ust. 1 pkt.
4.
Za każde zamówienie Produktów promocyjnych lub Pakietów promocyjnych Uczestnikowi przysługuje(ą) Los(y)
w liczbie proporcjonalnej do dokonanego zamówienia, z zastrzeżeniem zasady, o której mowa w par. 8 ust. 9 i 10.
Los w ramach Loterii wydawany jest do złożonego przez Uczestnika zamówienia odpowiednio:
1) przez przedstawiciela handlowego PROCAM Polska Sp. z o.o.;
2) w Sklepach i Oddziałach PROCAM Polska Sp. z o.o. na terenie całego kraju, których lista znajduje się na stronie
internetowej pod adresem: www.procam.pl.
W przypadku, gdy mimo złożenia przez Uczestnika w okresie Sprzedaży promocyjnej prawidłowego zamówienia,
Uczestnikowi nie zostanie wydany Los, ma on prawo do zgłoszenia zapotrzebowania na Los do Organizatora na
adres poczty elektronicznej: procam@gratifica.pl. Organizator, po uprzedniej weryfikacji zamówienia i prawa
Uczestnika do otrzymania Losu, prześle Los na adres wskazany przez Uczestnika w treści zgłoszenia pocztą
kurierską w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Uczestnika zapotrzebowania na Los.
Los składa się z dwóch części oddzielonych od siebie perforacją, z których każda zawiera nadrukowany ten sam
unikalny, alfanumeryczny kod Losu, przy czym:
1) Część A Losu: część górna Losu, zawierająca formularz zgłoszeniowy do Loterii, który Uczestnik winien jest
własnoręcznie wypełnić wymaganymi danymi, podpisać lub opatrzyć pieczęcią firmową i podpisać. Część
górna Losu przekazywana jest w zależności od sposobu składania zamówienia podmiotom, o których mowa
w par. 8 ust. 1. Wykaz obowiązkowych danych, które Uczestnicy Loterii powinni wpisać na Części A Losu
określono w par. 8 ust. 7 Regulaminu;
2) Część B Losu: część dolna Losu, zawierająca elementy graficzne oraz alfanumeryczny, unikalny kod Losu.
Część dolna Losu stanowi dla Uczestnika dowód udziału w grze i po wypełnieniu przez niego Części A Losu,
wydawana jest Uczestnikowi do rąk własnych, w zależności od sposobu składania zamówienia przez podmiot,
o którym mowa w par. 8 ust. 1;
3) Wzór Losu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
W przypadku, gdy Uczestnikiem Loterii jest:
1) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na Części A Losu zobowiązana jest wpisać:
a. imię,
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

nazwisko,
nazwę firmy zgodnie z wpisem w CEIDG (jeśli dotyczy),
nr NIP jednoosobowej działalności gospodarczej,
adres rejestrowy działalności zgodnie z wpisem do CEIDG,
nr telefonu kontaktowego,
adres e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest dobrowolne,
Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. RZ. UE.L 2016 nr 119. przez PROCAM
Polska Sp. z o.o. oraz podmioty przetwarzające na zlecenie administratora, dla celów związanych
z organizacją loterii i jej przeprowadzeniem.”.
2) Osoba fizyczna na Części A Losu zobowiązana jest wpisać:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres zamieszkania,
d. nr PESEL,
e. nr telefonu kontaktowego,
f. adres e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest dobrowolne,
g. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ze zm.) .) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. RZ. UE.L 2016 nr 119. przez PROCAM
Polska Sp. z o.o. oraz podmioty przetwarzające na zlecenie administratora, dla celów związanych
z organizacją loterii i jej przeprowadzeniem.”.
3) Osoba prowadząca działalność rolniczą na Części A Losu zobowiązana jest wpisać:
a. imię,
b. nazwisko,
c. nr REGON działalności rolniczej,
d. adres rejestrowy działalności rolniczej,
e. nr telefonu kontaktowego,
f. adres e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest dobrowolne,
g. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. RZ. UE.L 2016 nr 119. przez PROCAM
Polska Sp. z o.o. oraz podmioty przetwarzające na zlecenie administratora, dla celów związanych
z organizacją loterii i jej przeprowadzeniem.”.
4) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na Części A Losu zobowiązane
są wpisać:
a. nazwę i formę prawną,
b. imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną,
c. nr NIP,
d. nr telefonu kontaktowego przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej,
e. adres e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest dobrowolne.
8. Wszystkie Losy wydawane w ramach niniejszej Loterii są gromadzone przez Organizatora i ewidencjonowane
w elektronicznej bazie danych poprzez przypisanie do kodu na Losie danych Uczestników, które widnieją na Części
A Losu.
9. Za każde zamówienie/zakup Produktu lub Pakietu promocyjnego w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej od dnia
20.11.2019 r., ale najpóźniej do dnia 30.06.2020 r., Uczestnik otrzyma odpowiednio:
1) w przypadku zamówienia Produktu promocyjnego, o których mowa w par. 8 ust. 1 pkt. 2 – dwa Losy;
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2) w przypadku zamówienia Pakietu promocyjnego, o których mowa w par. 8 ust. 1 pkt. 3 – cztery Losy.
10. Za każde zamówienie Produktu lub Pakietu promocyjnego w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, ale w okresie
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r., Uczestnik otrzyma odpowiednio:
1) w przypadku zamówienia Produktu promocyjnego – jeden Los;
2) w przypadku zamówienia Pakietu promocyjnego – dwa Losy;
11. W przypadku zamówienia Produktu promocyjnego w ilości łącznej będącej wielokrotnością ilości sugerowanych
w myśl par. 8 ust. 1 pkt. 2, Uczestnik otrzymuje Losy w liczbie proporcjonalnej do ilości łącznej zamówionych
Produktów promocyjnych, z zastrzeżeniem par. 8 ust. 9 pkt. 1 i par. 8 ust. 10 pkt. 1.
12. W przypadku zamówienia Pakietu promocyjnego w ilości łącznej będącej wielokrotnością ilości sugerowanych
w myśl par. 8 ust. 1 pkt. 3 (jeden Pakiet promocyjny), Uczestnik otrzymuje Losy w liczbie proporcjonalnej do liczby
zamówionych Pakietów promocyjnych, z zastrzeżeniem par. 8 ust. 9 pkt. 2 i par. 8 ust. 10 pkt. 2.
13. Zamówienia na Produkty promocyjne oraz Pakiety promocyjne w okresie Sprzedaży promocyjnej można składać
wielokrotnie.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

§9
Losowanie nagród
W ramach Loterii Organizator przewidział jedno losowanie Nagród, które odbędzie się w dniu 15.10.2020 r.
w godzinach 10:00 – 17:00 w siedzibie PROCAM Polska Sp. z o.o. w Gdańsku (80-299 Gdańsk), przy ul. Nowy
Świat 42/44.
Losowanie prowadzi przedstawiciel Komisji nadzoru, o której mowa w Regulaminie, który do wykonania czynności
losowania może zaprosić przedstawiciela publiczności lub pracownika PROCAM Polska Sp. z o.o., pod warunkiem,
że osoba ta nie jest Uczestnikiem Loterii oraz nie uczestniczyła bezpośrednio przy organizacji Loterii.
Organizator po zakończeniu Sprzedaży promocyjnej a przed losowaniem Nagród przeprowadzi weryfikację
wszystkich Losów zgłoszonych do losowania w okresie Sprzedaży promocyjnej, przy czym do losowania Nagród
dopuszczone zostaną wyłącznie Losy wydane na podstawie zamówień, które zostały na podstawie zamówienia lub
faktury VAT opłacone w terminach i na zasadach określonych w par. 8 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu.
W urnie do losowania znajdą się wyłącznie Losy wydane do opłaconych zamówień/faktur VAT. Weryfikacja
opłacenia zamówień/faktur VAT następuje na dzień 14 października 2020 r. Organizator przygotuje identyczne,
białe kartoniki z nadrukowanymi kodami Losów dopuszczonych do losowania a każdy prawidłowo zgłoszony do
Loterii Los otrzyma w bazie organizatora swój unikalny numer (dalej zwany „ID Losu”).
Losowania odbywają się metodą tradycyjną, ręcznie, bez udziału wzroku, spośród wszystkich kartoników
z ID Losów zgromadzonych w urnie.
Czynność losowania polega na wyjęciu przez osobę, której mowa w ust. 3 powyżej,
Losu z urny metodą chybił-trafił, bez udziału wzroku i publicznym odczytaniu na głos ID Losu a następnie
sprawdzeniu w bazie danych Organizatora danych Uczestnika, które widnieją na Części A Losu.
Losowanie prowadzone jest w następującej kolejności:
1) jako pierwsza losowana jest Nagroda Główna, o której mowa w par. 10 ust. 2 pkt. 1;
2) jako druga losowana jest jedna z dwóch Nagród I stopnia, o której mowa w par. 10 ust. 2 pkt. 2;
3) jako trzecia w kolejności losowana jest druga z dwóch Nagród I stopnia, o której mowa w par. 10 ust. 2 pkt. 2.
Losowanie zgłoszeń rezerwowych odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu losowania Nagród, o którym mowa
w ust. 7 powyżej. Do każdej z Nagród, w kolejności od Nagród I stopnia do Nagrody Głównej, Organizator wylosuje
po 2 (słownie: dwa) zgłoszenia rezerwowe.
Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wylosowane, traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
1) los w jego imieniu wypełniła osoba do tej czynności nieuprawniona;
2) nie opłacił zamówienia lub faktury VAT, które dotyczą zakupu Produktów promocyjnych lub Pakietów
Promocyjnych, za które Uczestnik otrzymał Los;
3) należy do osób wyłączonych z udziału w Loterii zgodnie z par. 7 ust. 3 Regulaminu
4) nie wypełnił Losu w sposób opisany w §8 powyżej.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, wylosowany Los jest uznawany za nieważny, co
jest odnotowywane w protokole z losowania, a następnie losowany jest kolejny Los podlegający takiej samej
procedurze weryfikacyjnej, jak pierwotnie wylosowany. Czynności te są prowadzone do rozdysponowania
wszystkich Nagród w ramach losowania lub do wyczerpania się puli Losów, spośród których prowadzone jest
losowanie.
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11. W ramach Loterii, jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę, z Listy Nagród, o których mowa w par. 10
ust. 2, z danej kategorii.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
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2.

3.
4.
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7.

8.

9.

§10
Nagrody i wartość puli nagród
Organizator przewidział w Loterii 3 (słownie: trzy) Nagrody, tj. jedną Nagrodę Główną oraz dwie Nagrody I
stopnia.
Lista Nagród w Loterii:
1) Nagrodą Główną w Loterii jest samochód osobowy o napędzie elektrycznym marki TESLA Model 3, kolor:
biały, o wartości 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) brutto wraz
z dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 31 111,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto jedenaście złotych
zero groszy) brutto, z zastrzeżeniem par. 10 ust. 3.
2) Nagrody I stopnia stanowią dwie hulajnogi elektryczne marki Xiaomi MiJia 365 o wartości jednostkowej
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) brutto.
Nagroda pieniężna w kwocie 31 111,00 zł, o której mowa w par. 10 ust. 2 pkt. 1, przysługuje wyłącznie
Uczestnikowi, który zgłosił swój udział w Loterii jako pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej i przeznaczona zostanie w całości na
opłacenie należnego podatku od wygranej w loterii promocyjnej w myśl art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 1509) – udział Loterii oznacza
bezwarunkową zgodę Uczestnika na wykorzystanie nagrody pieniężnej na opłacenie podatku od wygranej.
Płatnikiem ww. podatku jest Organizator.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego).
Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
Łączna wartość Nagród w Loterii promocyjnej wynosi: 315 111,00 zł brutto (słownie: trzysta piętnaście tysięcy sto
jedenaście złotych zero groszy).
§11
Miejsce i termin wydawania Nagród
Bezpośrednio po losowaniu Nagród, w dniu 15.10.2020 r., Organizator wyznaczy jednego Członka Komisji
nadzoru, który podejmie próbę kontaktu telefonicznego z każdym z Laureatów Nagród wylosowanych w pierwszej
kolejności.
Podczas rozmowy osoba wyznaczona poinformuje Laureata o rejestracji rozmowy, o wygranej oraz
o formalnościach, których Uczestnik winien jest dopełnić przed odbiorem Nagrody, w szczególności dotyczy to
Nagrody Głównej.
Organizator podejmie w dniu losowania minimum trzy, ale nie więcej niż pięć prób telefonicznego kontaktu
z Laureatami Nagród w Loterii, których dane widnieją na Losie w odstępach minimum piętnastominutowych.
Jeśli w dniu losowania nie uda się nawiązać kontaktu z danym/i Laureatem/ami, traci on/tracą oni prawo do
Nagrody/ód a Organizator w kolejnym dniu roboczym podejmuje próbę kontaktu z odpowiednim zgłoszeniem/ami
rezerwowymi na zasadach określonych w ust. 3 powyżej. Organizator podejmie próby kontaktu z Laureatami
Nagród aż do wyczerpania listy zgłoszeń wylosowanych jako rezerwowe.
Przed odbiorem Nagrody w Loterii Laureat ma obowiązek własnoręcznie podpisać Oświadczenie Laureata.
Wzór Oświadczenia Laureata stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku osób powiadomionych w trakcie połączenia telefonicznego, Organizator zażąda doręczenia skanu
wypełnionego Oświadczenia Laureata drogą elektroniczną. Laureat zobowiązany jest do przesłania na adres
procam@gratifica.pl, skanu Oświadczenia Laureata w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od
Organizatora informacji w tej sprawie.
W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, z przyczyn niezależnych od
Organizatora, a także w przypadku odmowy przez Laureata przekazania danych osobowych i wyrażenia zgody na
ich przetwarzanie, bądź w razie rezygnacji z odbioru Nagrody, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje
w dyspozycji Organizatora, który podejmie próbę kontaktu z pierwszym zgłoszeniem rezerwowym, wylosowanym
do danej Nagrody w procesie losowania Nagród.
W celu umożliwienia przekazania Nagrody, każdy Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi prawidłowy
adres do jej wysyłki wraz z numerem telefonu dla kuriera, a w przypadku Nagrody Głównej wszelkich danych
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wymaganych przez przepisy prawa w zakresie uzupełnienia Protokołu Odbioru/Wydania Nagrody (PON)
i przekazania prawa własności do pojazdu, który stanowi Nagrodę Główną w niniejszej Loterii.
10. Nagroda Główna, którą stanowi samochód osobowy, zostanie wydana Laureatowi po dokonaniu przez niego
niezbędnych czynności cywilno-prawnych, tj. rejestracji i ubezpieczeniu pojazdu. Czynności te wykonywane są
przez Laureata na koszt własny.
11. Lista Laureatów zostanie opublikowana pod adresem: www.gratifica.pl/procam, najpóźniej do dnia 16.10.2020 r.
12. Wszystkie Nagrody zostaną wydane Laureatom Loterii osobiście w przypadku Nagrody Głównej bądź za
pośrednictwem firmy kurierskiej w przypadku Nagród I stopnia najpóźniej do dnia 04.11.2020 r. Odbiór wszystkich
Nagród w niniejszej Loterii zostaje potwierdzony Protokołem Odbioru/Wydania Nagrody (PON).

1.
2.
3.
4.

§12
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii
Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru,
działająca zgodnie z wydanym przez Organizatora Regulaminem działania.
W składzie Komisji znajduje się osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie treści przepisów
ustawy o grach hazardowych i Regulaminu przedmiotowej Loterii.
Skład osobowy Komisji określa Organizator.
Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji, wydany przez
Organizatora.

§13
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą loterią.
2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania loterii oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej nagrody,
tj. do dnia 19.11.2020 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do
Organizatora).
3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie pocztą, za pośrednictwem kuriera lub osobiście na adres biura Organizatora
(Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź) w g. 8:00 – 16:00 lub na adres e-mail:
reklamacje@gratifica.pl z dopiskiem: „REKLAMACJA – ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA.
ELEKTRYZUJĄCA LOTERIA PROCAM I BIO-GEN”.
4. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej;
2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
3) informację o rodzaju gry oraz treść żądania;
4) w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty email – adres email do komunikacji.
5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej nie są uwzględniane.
6. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję następuje w terminie 14 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika
o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 04.12.2020 r.
7. O decyzji Komisji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany
w reklamacji.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich
roszczeń przed sądem powszechnym.
9. Komisja rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów
prawa.
10. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do
dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
11. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie
stało się wymagalne.
12. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
§14
Dane osobowe
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1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44 (80-299 Gdańsk), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000054401 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 5821477792, REGON: 170760213, która powierzyła ich przetwarzanie w drodze umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi – Spółce GRATIFICA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Łodzi przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000739770, NIP: 7272832066, REGON: 380723126.
2. Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych swoich
danych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności ustalenie prawa uczestnika do
nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków
prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzaniem niniejszej Loterii.
3. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia
uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii.
4. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych;
2) prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych;
3) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4) prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
6) 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.
5. Organizator Loterii informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym
podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora Loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz
przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym organizatora prawnie
i księgowo, dostawcom usług IT.
6. Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator Loterii.
Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych
i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier
hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy od dnia wymagalności.
7. Administratorem Danych Osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz.
847) jest Organizator.
8. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 847).
9. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku
wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847) jest
Organizator.
10. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 7-9 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa
uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących
kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające
z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym
zakończyła się Loteria.
11. Z Administratorem danych osobowych Uczestnik może skontaktować się w dowolnie wybrany sposób, tj.:
1) listownie: PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;
2) drogą poczty elektronicznej e-mail, na adres: biuro@procam.pl;
3) telefonicznie: +48 58 762 80 30.
12. W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o, należy przesłać
wiadomość w formie elektronicznej na adres: rodo@procam.com.pl bądź listownie na adres wskazany w ust. 12
pkt. 1.
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13. Dane osobowe Uczestników Loterii w zakresie podanym w części A losu bądź oświadczeniu Laureata przetwarzane
są w celu uczestniczenia w loterii bądź działaniach marketingowych (na podstawie wyrażonej wcześniej zgody –
podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
14. W dowolnym momencie Uczestnikom i Laureatom Loterii przysługuje możliwość odwołania udzielonej wcześniej
zgody, pisemnie na adres wskazany w ust. 12 pkt. 1, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15. Podanie przez Uczestnika/Laureata danych osobowych, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jest zawsze dobrowolne, jednakże bez wyrażenia zgody nie jest możliwe uczestnictwo
w przedmiotowej Loterii (powyższe nie dotyczy zgód marketingowych).
16. Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
17. Jako podmiot danych osobowych Uczestnicy i Laureaci mają prawo do wystąpienia do Administratora danych
z żądaniem:
1) przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów
prawa);
4) ograniczenia ich przetwarzania;
5) przeniesienia danych osobowych
– a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące
skorzystanie z niego. Ponadto Uczestnikowi/Laureatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych budzi jego
wątpliwości.
18. Dane osobowe podane przez Uczestników/Laureatów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L 2016 nr 119.
19. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora (odbiorcy danych), z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych,
w celu zapewnienia realizacji loterii promocyjnej urządzanej pn. "ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ
ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA LOTERIA PROCAM I BIO-GEN" oraz wsparcia z zakresu IT, to jest:
podmiotom świadczącym obsługę informatyczną (w tym w zakresie usług przechowywania danych), doradcom
Organizatora (w tym kancelariom prawnym, podatkowym) itd.
20. Szczegółowa klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest na:
www.procam.pl/klauzula-informacyjna-rodo/.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§15
Postanowienia końcowe
Regulamin Loterii w czasie jej trwania dostępny jest pod adresem: www.gratifica.pl/procam lub/i na stronie
www.procam.pl.
Uczestnik poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz przystąpienie do Loterii oświadcza, że spełnia
wszystkie warunki w nim określone.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847).
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847) Organizator posiada
gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w Regulaminie Loterii.
Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem
procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2019 r., poz. 847).
Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847), wysokość wygranej
albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot
urządzający tę grę.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu loterii promocyjnej pn.:
„ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA LOTERIA PROCAM I BIO-GEN”
OŚWIADCZENIE LAUREATA
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA
LOTERIA PROCAM I BIO-GEN”
ORGANIZATOR: Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 7272832066, REGON 380723126.
RODZAJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi,
zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847).
DANE LAUREATA NAGRODY
NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:
Nazwa firmy/imię nazwisko:
NIP/REGON//PESEL:
Imię i nazwisko Laureata:
Numer telefonu:
Adres:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem loterii promocyjnej pn. „ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ
ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA LOTERIA PROCAM I BIO-GEN” i akceptuję wszystkie warunki w nim określone.
Oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem, któregokolwiek z dalej wymienionych: Organizatora,
PROCAM Polska Sp. z o.o., Bio-Gen Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu loterii promocyjnej pn. „ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA
LOTERIA PROCAM I BIO-GEN”. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy
o dzieło, umowy zlecenia).
W Loterii biorę udział jako:
1) Osoba fizyczna,
2) Osoba fizyczna prowadząca rolniczą działalność gospodarczą,
3) Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
4) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Niniejszym potwierdzam gotowość do odbioru nagrody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!

LAUREAT

ORGANIZATOR

Czytelny podpis i data

Czytelny podpis i data

Pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)

Pieczęć firmowa
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Załącznik nr 2
do Regulaminu loterii promocyjnej pn.: „ZAMIAST CIĄGNIKA ZGARNIJ ELEKTRYKA. ELEKTRYZUJĄCA
LOTERIA PROCAM I BIO-GEN”
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