
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Akademia Korzyści PPK”

§ 1. Definicje

1. Loteria – loteria promocyjna, urządzana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod nazwą
„Akademia Korzyści PPK”, której zasady określa niniejszy regulamin, trwająca od 16.01.2023
r. do 10.01.2024 r. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10
Ustawy;

2. Ustawa – ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227 );
3. Organizator – podmiot urządzający Loterię - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul.

Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894, o numerze REGON 387388406,
NIP 5833410227, posiadająca kapitał zakładowy 238 000,00 złotych;

4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Loterii. Regulamin Loterii jest
udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na Stronie Loterii oraz www.nofsza.pl;

5. Strona Loterii – dedykowane Loterii strony internetowe: https://www.mojeppk.pl/konkurs,
https://www.akademiappk.pl, https://www.konkurs.mojeppk.pl, które zawierają informacje o
Loterii, w tym Regulamin oraz listę Zwycięzców;

6. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe – dobrowolny, dla osób zatrudnionych, program
długoterminowego oszczędzania, współtworzony przez pracownika, pracodawcę oraz
państwo. Regulacje prawne dotyczące PPK znajdują się w Ustawie o PPK;

7. Ustawa o PPK - ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), regulująca zasady tworzenia i funkcjonowania PPK;

8. Uczestnik PPK - osoba o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 Ustawy o PPK (tj. osoba fizyczna,
która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę
o prowadzenie PPK z instytucją finansową);

9. Uczestnik Loterii – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, dokonała prawidłowego
Zgłoszenia do Loterii i spełnia pozostałe warunki Regulaminu;

10. Zgłoszenie – wypełnienie, w terminie od godz. 00:00:00 dnia 16.01.2023 r. do godz. 23:59:59
dnia 30.09.2023 r., formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Loterii w celu
udziału w Loterii. Sposób wypełnienia formularza rejestracyjnego określa § 4 ust. 1
Regulaminu;

11. Los – jednostka udziału w losowym przyznaniu Nagród I, II, III stopnia;
12. Akademia PPK – platforma, na której Uczestnik Loterii ma dostęp do Pytań oraz liczby Losów

posiadanych przez Uczestnika Loterii;
13. Aktywności – zadania, które może wykonać Uczestnik Loterii w celu poszerzenia wiedzy na

temat PPK oraz zwiększenia szans na wygraną w Loterii poprzez uzyskanie dodatkowych
Losów. Do Aktywności należą m.in.: Quiz z Pytaniami, Pytania Niespodzianki, Ankieta,
polecanie Loterii za pomocą linku polecającego;

14. Pytania / Pytania Niespodzianki – pytania kierowane do Uczestników Loterii z zakresu wiedzy
na temat PPK w sposób wskazany w § 7 Regulaminu - w przypadku Pytań oraz w § 11
Regulaminu - w przypadku Pytań Niespodzianek;

15. Quiz – zestaw 5-ciu Pytań;
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16. Bramka czasowa – przedział czasowy określony przez Organizatora, ze wskazaniem dnia
oraz godziny otwarcia i zamknięcia tego przedziału (np. 10.02.2023 r. od 12:30:00 do
13:30:00). Dzień, w którym następuje otwarcie Bramki czasowej, dotyczy okresu od
16.01.2023 r. do 30.09.2023 r., natomiast godzina dotyczy godzin od 00:00:00 do 23:59:59.
Bramki czasowe wprowadzone zostaną do systemu informatycznego obsługującego
Zgłoszenia oraz Aktywności w Loterii. Lista Bramek czasowych jest przechowywana u
Organizatora i jest dokumentem poufnym oraz dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych
oraz członków Komisji;

17. Ankieta – rodzaj badania oraz zbierania informacji dotyczących Uczestników Loterii poprzez
wypełnienie przez nich kwestionariusza ankiety;

18. Losowanie – czynność polegająca na losowym przyznaniu nagród w Loterii, która odbywa się
za pomocą urządzenia losującego spełniającego warunki Ustawy. Daty Losowań zostały
określone w § 13 ust. 1 Regulaminu;

19. Zwycięzca – Uczestnik Loterii, który uzyskał prawo do Nagrody;
20. Nagrody – kwoty pieniężne w wysokości wskazanej w § 12 ust. 1 Regulaminu, wydawane

Zwycięzcom;
21. Formularz Zwycięzcy – elektroniczny formularz, w którym Zwycięzca jest zobowiązany podać

dane osobowe i wymagane informacje oraz do którego załącza wymagane dokumenty;
22. Infolinia PPK - infolinia dostępna pod numerem +48 22 703 43 63 od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00-17:00 Infolinia PPK udziela informacji z zakresu funkcjonowania PPK.
Koszt połączenia z Infolinią PPK jest zgodny z taryfą operatora obsługującego danego
użytkownika;

23. Infolinia loteryjna - infolinia dostępna pod numerem +48 58 573 12 21 w Dni robocze w godz.
od 10:00 do 16:00. Infolinia loteryjna udziela informacji na temat Loterii. Koszt połączenia z
Infolinią loteryjną jest zgodny z taryfą operatora obsługującego danego użytkownika;

24. Komisja – zespół osób, niebędących Uczestnikami Loterii, powołany przez Organizatora w
celu prowadzenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu Loterii;

25. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych za dni wolne od pracy
zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1920).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Celem Loterii jest promowanie wiedzy na temat PPK.
2. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 16.01.2023 r. do 10.01.2024 r., który jest ostatecznym

dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
3. Loteria jest urządzana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin dostępny będzie w trakcie trwania Loterii na Stronie Loterii oraz na stronie

internetowej Organizatora: www.nofsza.pl.
5. Uczestnik Loterii, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Uczestnik Loterii zobowiązuje się przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie, jak
również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

6. Udział w Loterii jest dobrowolny.
7. Zgodnie z Ustawą Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do kwoty

odpowiadającej wartości Nagród określonej w Regulaminie.
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§ 3. Uczestnik Loterii

1. Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie osoba, która:
a. dokona prawidłowego Zgłoszenia do Loterii, w sposób wskazany w § 4 ust. 1

Regulaminu,
b. jest Uczestnikiem PPK lub będzie Uczestnikiem PPK najpóźniej w chwili pierwszego

Losowania, w którym weźmie udział,
c. najpóźniej od chwili pierwszego Losowania, w którym weźmie udział, do końca czasu

trwania Loterii, nie będzie miała złożonej skutecznej deklaracji o rezygnacji z
dokonywania wpłat do PPK (zgodnie z przepisami Ustawy o PPK),

d. nie należy do katalogu osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
e. spełnia pozostałe warunki Regulaminu.

2. W Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród pracownicy: Organizatora, PFR S.A.,
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, PFR Ventures Sp z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa,
PFR Nieruchomości S.A., ul. Kazimierza Brokla 2, 00-032 Warszawa, PFR Operacje Sp. z
o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, PFR Portal PPK Sp. z o. o., ul. Krucza 50, 00-025
Warszawa, PFR TFI S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, Fundacja Polskiego Funduszu
Rozwoju, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa oraz osoby prowadzące wspólne gospodarstwo
domowe z pracownikami ww. podmiotów, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników ww.
podmiotów. Członkami najbliższej rodziny pracownika, w rozumieniu Regulaminu, są:
wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie i zstępni rodzeństwa, rodzice lub
rodzeństwo małżonków lub osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
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). Z udziału w Loterii wyłączone zostają
również osoby zasiadające w organach zarządczych oraz nadzorczych podmiotów
wymienionych w niniejszym paragrafie oraz osoby prowadzące wspólne gospodarstwo
domowe z tymi osobami, jak również członkowie ich najbliższej rodziny.

§ 4. Zgłoszenie udziału w Loterii

1. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być
dokonane w terminie od godz. 00:00:00 dnia 16.01.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2023
r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na Stronie Loterii.
Prawidłowo wypełniony formularz zawiera:

a. imię i nazwisko Uczestnika Loterii,
b. dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego Uczestnika Loterii z polskich

zasobów numeracji,
c. adres e-mail Uczestnika Loterii,
d. indywidualne hasło służące do logowania się do Akademii PPK na Stronie Loterii w

celu dostępu do Aktywności oraz informacji o liczbie Losów zebranych przez
Uczestnika Loterii,

e. zaznaczone wymagane zgody i oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola):

1) Oświadczam, że jestem Uczestnikiem PPK lub będę nim na dzień
pierwszego Losowania, w którym wezmę udział, oraz zostałem/-am
poinformowany/-a, że uczestnictwo w PPK oraz brak skutecznej
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deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK są warunkami
udziału w Losowaniu oraz wydania Nagrody,

2) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu i
akceptuję jego treść,

3) Oświadczam, że nie należę do grona osób wyłączonych z Loterii,
wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu,

f. potwierdzenie ww. danych i oświadczeń - poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj
się”.

Bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, do Uczestnika Loterii zostanie
wysłana wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny celem potwierdzenia dokonanej
rejestracji. Zadaniem Uczestnika Loterii jest wejść w link aktywacyjny – wówczas następuje
rejestracja Zgłoszenia w Loterii (Zgłoszenie zostaje zapisane w systemie informatycznym
Organizatora Loterii).

2. Osoba dokonująca Zgłoszenia może zgłosić do Loterii wyłącznie swój własny udział.
3. Uczestnik Loterii oświadcza, że informacje podane przez niego w Zgłoszeniu są prawdziwe,

poprawne i kompletne.
4. Uczestnik Loterii otrzyma potwierdzenie rejestracji w bazie Zgłoszeń w Loterii, poprzez

wyświetlenie informacji o przyjęciu Zgłoszenia na Stronie Loterii.
5. Uczestnik Loterii, który dokona prawidłowego Zgłoszenia, otrzymuje jeden Los w Losowaniu

Nagród I, II, III stopnia.
6. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Loterii (tj. bez użycia

programów lub botów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. sztucznego ruchu
oraz korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia lub
wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielne dokonanie
Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą
zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów oraz wykluczenia z Loterii Uczestnika Loterii
dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników
Loterii systemów technicznych lub organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo
wygranej. Uczestnikowi Loterii, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w
przypadku wylosowania go jako Zwycięzcy, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do Nagrody, a Uczestnik Loterii zostanie
wykluczony z Loterii.

7. Uczestnik Loterii ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia
(konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia
występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których
korzysta Uczestnik Loterii przy dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania
komunikacji telefonicznej lub mailowej od Organizatora, spowodowana w szczególności
podaniem błędnego numeru telefonu, obciąża Uczestnika Loterii.

8. Odwołanie udzielonych zgód na udział w Loterii jest możliwe za pośrednictwem wiadomości
e-mail wysłanej na adres: office@nofsza.pl lub za pomocą Infolinii loteryjnej.

§ 5. Pozostałe zasady udziału w Loterii

1. Uczestnik Loterii zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. W przypadku,
gdy Komisja stwierdzi naruszenie przez Uczestnika Loterii postanowień Regulaminu (dot. w
szczególności udziału w Loterii) bądź działań nieuczciwych, ma prawo wykluczyć tego
Uczestnika Loterii z Loterii.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Loterii spełnia warunki
określone w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
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przypuszczenie, że Uczestnik Loterii narusza zasady Loterii określone w Regulaminie lub
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może
wystąpić telefonicznie lub pisemnie/mailowo do Uczestnika Loterii z żądaniem złożenia
dodatkowych wyjaśnień/oświadczeń, niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji -
w formie wskazanej w żądaniu. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub brak
złożenia stosownego wyjaśnienia/oświadczenia w terminie wyznaczonym w żądaniu, może
spowodować wykluczenie danego Uczestnika Loterii z Loterii, z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do Nagrody.

§ 6. Aktywności w Loterii i zasady otrzymania dodatkowych losów

1. Każdy Uczestnik Loterii, w celu zwiększenia szans na wygraną, może wziąć udział w
wybranych Aktywnościach. Do Aktywności należą: Quiz z Pytaniami, Ankieta, polecanie
Loterii znajomym poprzez Link polecający.

2. Aktywności są przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Loterii, którzy dokonali
prawidłowego Zgłoszenia w Loterii.

3. Aktywności są dostępne po zalogowaniu się do Akademii PPK (Uczestnik Loterii podaje
numer telefonu oraz hasło, które podał w Zgłoszeniu) lub w inny sposób wskazany w
ustępach poniżej.

4. Za wykonanie Aktywności Uczestnicy Loterii otrzymują dodatkowe Losy według zasad
wskazanych w poniższej części Regulaminu.

5. Wszystkie Losy uzyskane przez Uczestników Loterii zostaną zapisane w systemie
informatycznym Loterii i wezmą udział w losowaniach Nagród I, II, III stopnia - na zasadach
wskazanych w § 13 Regulaminu.

6. Organizator ma prawo, według własnego uznania, wprowadzać dodatkowe Aktywności
w dowolnym czasie trwania Loterii, a także określić sposób oraz termin uzyskiwania przez
Uczestników Loterii dodatkowych Losów. Organizator będzie każdorazowo informował o
zamiarze wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych w trakcie trwania Loterii,
ogłaszając informację na Stronie Loterii.

7. Organizator będzie wysyłał wiadomości e-mail do Uczestników Loterii (na ich adresy e-mail
podane w Zgłoszeniach), zawierające wyłącznie informacje ściśle związane z organizacją
i przebiegiem Loterii, np. wiadomości o zbliżającym się terminie Losowania, liczbie Nagród,
która pozostała do rozdysponowania, nowych Aktywnościach i inne.

§ 7. Quiz z Pytaniami

1. Quizy z Pytaniami dostępne będą w Akademii PPK (po zalogowaniu się).
2. W Loterii przewidziano 7 Quizów w następujących terminach: 16.01.2023 r., 01.04.2023 r.,

01.05.2023 r., 01.06.2023 r., 01.07.2023 r., 01.08.2023 r., 01.09.2023 r. W każdym z ww. dni
pojawi się nowy Quiz, ważny do 30.09.2023 r.

3. Uczestnicy Loterii, którzy przystąpili do Loterii po upływie któregokolwiek z ww. terminów,
otrzymają dostęp do wszystkich Quizów, które zostały ogłoszone przed przystąpieniem
Uczestnika Loterii do Loterii.

4. Zadaniem Uczestnika Loterii jest udzielenie odpowiedzi na Pytania (wybór jednej z
przedstawionych odpowiedzi). Termin, w którym Uczestnik Loterii ma prawo odpowiedzieć na
Pytania, upływa o godz. 23:59:59 w dniu 30.09.2023 r.

5. Pytania następują po sobie w określonej z góry kolejności – aby przejść do kolejnego Pytania
Uczestnik Loterii musi udzielić odpowiedzi na poprzednie Pytanie z danego Quizu. Aby
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rozpocząć nowy Quiz, należy udzielić odpowiedzi na Pytania z poprzedniego Quizu
(ukończyć poprzedni Quiz).

6. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi na dane Pytanie, Uczestnik Loterii nie ma
możliwości powrotu do tego Pytania i podjęcia kolejnej próby udzielenia odpowiedzi.

7. W przypadku, gdy Uczestnik Loterii nie udzieli odpowiedzi na dostępne Pytania, może, w
dowolnym momencie (jednak nie później niż do 30.09.2023 r.) wrócić do Pytania, na które nie
udzielił odpowiedzi, a następnie kontynuować udzielanie odpowiedzi na następne w
kolejności Pytania.

8. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź Uczestnik Loterii otrzymuje 1 Los. Maksymalna
Liczba Losów, jaką może otrzymać Uczestnik Loterii za udzielenie prawidłowych odpowiedzi,
wynosi 35.

§ 8. Sposób przyznania Nagród Niespodzianek

1. W przypadku, gdy Uczestnik Loterii udzieli prawidłowej odpowiedzi na Pytanie, wówczas ma
prawo przystąpić do gry o Nagrody Niespodzianki – w tym celu naciska przycisk „Sprawdź”,
który pojawia się na ekranie bezpośrednio po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na Pytanie.
Po jego naciśnięciu, na ekranie pojawi się informacja, czy Uczestnik Loterii wygrał Nagrodę
Niespodziankę.

2. Nagrody Niespodzianki przyznawane są w sposób losowy:
a. Organizator ustali dni i godziny otwarcia Bramek czasowych; każda Bramka czasowa

będzie otwarta od godz. 00:00:00 dnia 16.01.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia
30.09.2023 r., pod warunkiem, że żaden z Uczestników Loterii nie wygra Nagrody
Niespodzianki, która przynależy do tej Bramki czasowej;

b. Organizator ustali 640 Bramek czasowych – każda z Bramek czasowych przynależy
do jednej Nagrody Niespodzianki;

c. Uczestnik Loterii, który jako pierwszy naciśnie przycisk „Sprawdź” od momentu
otwarcia Bramki czasowej, wygrywa Nagrodę Niespodziankę;

d. w przypadku, gdy w tym samym momencie więcej niż jeden Uczestnik Loterii kliknie
przycisk „Sprawdź”, o pierwszeństwie decyduje czas, liczony z dokładnością do
szóstego miejsca po przecinku (milionowe sekundy);

e. w przypadku pokrycia się czasu trwania Bramek czasowych, Uczestnik Loterii, który
naciśnie przycisk „Sprawdź” w tym terminie, wygrywa wyłącznie jedną Nagrodę
Niespodziankę (Nagroda ta zostanie przyporządkowana chronologicznie do pierwszej
otwartej Bramki czasowej).

3. W przypadku wygrania Nagrody Niespodzianki, do Uczestnika Loterii zostanie wysłana
wiadomość e-mail z informacją o wygranej Nagrodzie Niespodziance, trybie jej wydania oraz
link do Formularza Zwycięzcy. Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez Organizatora na
adres e-mail, który Uczestnik Loterii podał w zwycięskim Zgłoszeniu, w ciągu maksymalnie 3
dni roboczych.

4. Zwycięzca jest zobowiązany, w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania
wiadomości e-mail z informacją o Nagrodzie Niespodziance, spełnić łącznie poniższe
warunki:

a. prawidłowo wypełnić Formularz Zwycięzcy (zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu),
b. kliknąć ikonkę „Wyślij”.

5. Prawidłowo wypełniony Formularz Zwycięzcy zawiera numer PESEL Uczestnika Loterii oraz
numer jego krajowego (polskiego) rachunku bankowego.
Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik Loterii nie ma ponownego
dostępu do Formularza Zwycięzcy. W przypadku, gdy Uczestnik Loterii nie spełni ww.
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warunków w powyższym terminie, link do Formularza Zwycięzcy traci ważność, a Uczestnik
Loterii traci prawo do Nagrody Niespodzianki. Nierozdysponowane w powyższy sposób
Nagrody Niespodzianki pozostają do dyspozycji Organizatora.

6. Uczestnik Loterii może wygrać dowolną liczbę Nagród Niespodzianek, jednak nie więcej niż
35.

§ 9. Ankieta

1. Do wszystkich Uczestników Loterii, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, zostanie
wysłana wiadomość e-mail, zawierająca link do Ankiety. Uczestnik Loterii ma prawo wypełnić
Ankietę w terminie wskazanym w ww. wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Uczestnik Loterii
nie spełni tego warunku, po upływie terminu wskazanego jako obowiązujący, link traci
ważność, a Uczestnik Loterii nie ma dostępu do Ankiety.

2. Jedna Ankieta może być wypełniona przez Uczestnika Loterii wyłącznie 1 raz. Uczestnik
Loterii zatwierdza odpowiedzi udzielone w Ankiecie przyciskiem „Zatwierdź”.

3. Uczestnik Loterii, który wypełni Ankietę zgodnie z trybem wskazanym w ust. 1 niniejszego
paragrafu, otrzymuje 1 Los.

§ 10. Polecanie Loterii

1. Każdy Uczestnik Loterii, po dokonaniu Zgłoszenia, ma prawo zaprosić do udziału w Loterii
wybrane przez siebie osoby. W tym celu Uczestnik Loterii przekazuje link polecający - w
dowolny sposób, np. za pomocą wiadomości e-mail, aplikacji Messenger lub poprzez
udostępnienie na platformie Facebook.

2. Link polecający dostępny będzie w Akademii PPK.
3. Do jednego Uczestnika Loterii przynależy jeden link polecający.
4. Z przesłanego linka polecającego może skorzystać wyłącznie osoba, do której został on

wysłany oraz która wcześniej nie dokonała Zgłoszenia w Loterii.
5. W celu skorzystania z Linka polecającego, osoba zaproszona powinna kliknąć w przesłany

link polecający, a następnie, po jego otwarciu, dokonać (na stronie, do której przekierowuje
ten link) prawidłowego Zgłoszenia w Loterii. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia w Loterii,
poprzez link polecający przez osobę zaproszoną, oznacza skuteczne polecenie Loterii przez
Uczestnika Loterii.

6. Za skuteczne polecenie Loterii, Uczestnik Loterii otrzymuje 1 Los, z zastrzeżeniem, że
maksymalna liczba Losów, jaką może otrzymać Uczestnik Loterii za polecenie Loterii, wynosi
10, nawet w przypadku, gdy więcej niż 10 osób zaproszonych dokona Zgłoszenia za pomocą
linka polecającego.

7. Każda osoba zaproszona, która dokona prawidłowego Zgłoszenia za pomocą otrzymanego
linka polecającego, otrzyma (oprócz 1 Losu przydzielanego zgodnie z trybem § 4 ust. 5
Regulaminu) 1 dodatkowy Los.

8. W przypadku próby użycia linka polecającego przez osobę zaproszoną, której Zgłoszenie
zostało wcześniej zarejestrowane w Loterii, osoba ta otrzyma komunikat o braku możliwości
wykorzystania linka polecającego.

§ 11. Pytania Niespodzianki

1. Organizator ustali 7 Bramek czasowych, w których Uczestnicy Loterii będą mogli otrzymać
dodatkowe Losy, według zasad wskazanych poniżej.
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2. Uczestnik Loterii, który udzieli odpowiedzi na wszystkie 5 Pytań z dowolnego Quizu w czasie
obowiązywania Bramki czasowej, otrzyma prawo do udzielenia odpowiedzi na Pytanie
Niespodziankę. Za prawidłową odpowiedź, udzieloną na Pytanie Niespodziankę, Uczestnik
Loterii otrzymuje 3 Losy. Uczestnik, który nie udzielił odpowiedzi bezpośrednio po ogłoszeniu
Pytania Niespodzianki (podczas 1 sesji połączenia internetowego), traci możliwość udzielenia
odpowiedzi na to Pytanie Niespodziankę (nie ma możliwości ponownego dostępu do tego
Pytania Niespodzianki).

3. Po upływie czasu obowiązywania Bramki czasowej, Uczestnicy Loterii tracą możliwość
otrzymania danego Pytania Niespodzianki.

§ 12. Nagrody w Loterii

1. W Loterii przewidziano następujące Nagrody:
a. Nagroda I stopnia o łącznej wartości 111 111,00 zł, w postaci nagrody pieniężnej

w wysokości 100 000,00 zł oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 11 111,00
zł brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona na
rzecz zapłaty stosownego podatku od nagrody – w ramach Nagrody I stopnia
dostępnych jest 6 Nagród o łącznej wartości 666 666,00 zł brutto,

b. Nagroda II stopnia o łącznej wartości 11 111,00 zł, w postaci nagrody pieniężnej w
wysokości 10 000,00 zł oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 1 111,00 zł
brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona na
rzecz zapłaty stosownego podatku od nagrody – w ramach Nagrody II stopnia
dostępne są 24 Nagrody o łącznej wartości 266 664,00 zł brutto,

c. Nagroda III stopnia w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1 000,00 zł – w
ramach Nagrody III stopnia dostępnych jest 96 Nagród o łącznej wartości 96 000,00
zł brutto,

d. Nagroda Niespodzianka w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 100,00 zł – w
ramach Nagrody Niespodzianki dostępnych jest 640 Nagród o łącznej wartości 64
000,00 zł brutto.

2. Łączna pula wszystkich Nagród w Loterii wynosi 1 093 330 zł brutto (słownie: jeden milion
dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych).

3. Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie. Nagrody nie mogą
zostać wymienione na ekwiwalenty rzeczowe.

§ 13. Losowanie Nagród I, II i III stopnia

1. W Loterii odbędzie się 6 losowań w następujących dniach:
a. 12.04.2023 r. - w Losowaniu biorą udział Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w

dniach od 16.01.2023 r. do 09.04.2023 r. Podczas Losowania zostaną rozlosowane
Nagrody I, II i III stopnia w następującej kolejności: 1 Nagroda I stopnia, 4 Nagrody II
stopnia, 16 Nagród III stopnia;

b. 17.05.2023 r. - w Losowaniu biorą udział Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w
dniach od 16.01.2023 r. do 14.05.2023 r. Podczas Losowania zostaną rozlosowane
Nagrody I, II i III stopnia w następującej kolejności: 1 Nagroda I stopnia, 4 Nagrody II
stopnia, 16 Nagród III stopnia;

c. 21.06.2023 r. - w Losowaniu biorą udział Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w
dniach od 16.01.2023 r. do 18.06.2023 r. Podczas Losowania zostaną rozlosowane
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Nagrody I, II i III stopnia w następującej kolejności: 1 Nagroda I stopnia, 4 Nagrody II
stopnia, 16 Nagród III stopnia;

d. 26.07.2023 r. - w Losowaniu biorą udział Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w
dniach od 16.01.2023 r. do 23.07.2023 r. Podczas Losowania zostaną rozlosowane
Nagrody I, II i III stopnia w następującej kolejności: 1 Nagroda I stopnia, 4 Nagrody II
stopnia, 16 Nagród III stopnia;

e. 30.08.2023 r. - w Losowaniu biorą udział Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w
dniach od 16.01.2023 r. do 23.08.2023 r. Podczas Losowania zostaną rozlosowane
Nagrody I, II i III stopnia w następującej kolejności: 1 Nagroda I stopnia, 4 Nagrody II
stopnia, 16 Nagród III stopnia;

f. 04.10.2023 r. - w Losowaniu biorą udział Losy uzyskane i zapisane w bazie Loterii w
dniach od 16.01.2023 r. do 30.09.2023 r. Podczas Losowania zostaną rozlosowane
Nagrody I, II i III stopnia w następującej kolejności: 1 Nagroda I stopnia, 4 Nagrody II
stopnia, 16 Nagród III stopnia.

2. Losowania przeprowadzone zostaną przez członków Komisji. Losowania odbędą się przy
użyciu urządzenia losującego spełniającego warunki Ustawy. Wszystkie Losowania będą
miały miejsce w studiu mieszczącym się przy ul. ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa.

3. Podczas każdego Losowania, zostanie wylosowanych 21 zwycięskich Losów oraz 42 Losy
rezerwowe. Wylosowane zwycięskie Losy oraz Losy rezerwowe zostaną wprowadzone na
listę według kolejności ich wylosowania.

4. Jeden Uczestnik Loterii może wygrać w Loterii łącznie maksymalnie 3 Nagrody I, II i III
stopnia: 1 Nagrodę I stopnia, 1 Nagrodę II stopnia oraz 1 Nagrodę III stopnia. W przypadku,
gdy okaże się, że wylosowany Uczestnik Loterii uzyskał już prawo do Nagrody tego samego
stopnia, prawo do tej Nagrody przechodzi na Uczestnika Loterii z listy rezerwowej.

5. Wylosowane Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody I, II lub III
stopnia na zasadach określonych w § 14 Regulaminu.

§ 14. Weryfikacja prawa do Nagrody I, II lub III stopnia i sposób jej przyznania

1. O prawie do Nagrody I, II lub III stopnia Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą
wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od:

a. dnia danego Losowania, o którym mowa w § 13 Regulaminu,
b. dnia, w którym uprzednio weryfikowany Zwycięzca utracił prawo do Nagrody I, II

lub III stopnia.
Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej Nagrodzie I, II lub III stopnia, trybie
jej wydania oraz link do Formularza Zwycięzcy. Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez
Organizatora na adres e-mail, który Uczestnik Loterii podał w zwycięskim Zgłoszeniu.
Dodatkowo Organizator może skontaktować się telefonicznie z laureatami Nagród I, II lub III
stopnia celem poinformowania ich o wyniku Losowania oraz o wysłaniu powyższej
wiadomości e-mail.

2. W ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o
Nagrodzie I, II lub III stopnia, Zwycięzca jest zobowiązany spełnić łącznie poniższe warunki:

a. prawidłowo wypełnić Formularz Zwycięzcy (zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu),

b. kliknąć ikonkę „Wyślij”.
3. Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik Loterii nie ma ponownego

dostępu do Formularza Zwycięzcy. W przypadku, gdy Uczestnik Loterii nie spełni ww.
warunków w powyższym terminie, link do Formularza Zwycięzcy traci ważność, a Uczestnik
Loterii traci prawo do Nagrody I, II lub III stopnia.
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4. Prawidłowo wypełniony Formularz Zwycięzcy zawiera następujące dane:
a. w przypadku Nagrody I lub II stopnia: imię, nazwisko, numer telefonu, numer

PESEL, numer i serię dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru
PESEL Zwycięzca podaje datę urodzenia i obywatelstwo) oraz numer krajowego
(polskiego) rachunku bankowego Zwycięzcy. Dodatkowo laureat Nagrody I
stopnia jest zobowiązany przesłać podpisane oświadczenie o zajmowaniu
eksponowanego stanowiska politycznego (zgodnie z wymogami ustawy z 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
t.j. Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.). Wzór oświadczenia dostarczy Organizator;

b. w przypadku Nagrody III stopnia: numer PESEL Zwycięzcy oraz numer jego
krajowego (polskiego) rachunku bankowego.  

5. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa
do Nagrody I, II lub III stopnia. W takim przypadku, prawo do Nagrody I, II lub III stopnia
przechodzi kolejno na Uczestnika Loterii, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako
rezerwowe. Prawo do Nagrody I, II lub III stopnia będzie przechodziło zgodnie z kolejnością
wylosowania Zgłoszeń rezerwowych do czasu zakończenia listy tych Zgłoszeń, przyznania
prawa do Nagrody I, II lub III stopnia lub zakończenia procedury weryfikacyjnej. Procedura
weryfikacyjna zakończy się najpóźniej 25.11.2023 r.

§ 15. Prawo do Nagrody

1. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnianie przez Zwycięzcę warunków określonych w § 3
Regulaminu.

2. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika Loterii złożenia stosownych oświadczeń
(pisemnych lub ustnych) oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
Regulaminu. Organizator może przekazać takie żądanie telefonicznie, pisemnie (listownie),
za pomocą wiadomości e-mail lub SMS najpóźniej do 10.11.2023 r. W takim przypadku
Uczestnik Loterii jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w sposób wskazany
w żądaniu. Niespełnienie tego warunku, w przypadku przekazania takiego żądania przez
Organizatora, skutkuje utratą prawa do Nagrody.

3. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego:

a. Uczestnika Loterii, który narusza postanowienia Regulaminu lub prowadzi
działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia postanowień Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad
funkcjonowania Loterii,

b. Uczestnika Loterii - w przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia
przez tego Uczestnika Loterii przepisów prawa, a w szczególności złożenia
fałszywych oświadczeń lub dokumentów.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, Uczestnik
Loterii traci prawa do wygranych Nagród.

§ 16. Ogłoszenie wyników Loterii i sposób wydania Nagród

1. Wyniki Loterii w postaci: imion oraz pierwszych liter nazwisk Zwycięzców zostaną ogłoszone
na Stronie Loterii po zakończeniu weryfikacji Zwycięzców.

2. Nagrody zostaną wypłacone przelewem na wskazany przez Zwycięzcę numer jego rachunku
bankowego najpóźniej do 30.11.2023 r.

3. Nieodebrane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
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4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647).

5. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawi imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej, z
zachowaniem procedury wynikającej z treści art. 20 Ustawy, przy czym zaświadczenie
o uzyskanej wygranej może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w
którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie Nagrody.

§ 17. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja,
działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. W skład Komisji
wchodzi przynajmniej jedna osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym
mowa w art. 24 Ustawy.

2. Organizator gwarantuje, że każdy ze sposobów przeprowadzenia przyznania Nagród
zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność ich przyznawania, a wygranie Nagrody
zależy wyłącznie od przypadku.

§ 18. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do
10.12.2023 r., w postaci papierowej lub wiadomością e-mail. 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, która
wpłynęła na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok.
518, 00-695 Warszawa lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-mailową
Organizatora: office@nofsza.pl.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja.
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z 02.01.2019 r. w sprawie trybu

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20) pisemna lub
złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać: imię
i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Loterii datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, rodzaj gry, jak również treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, uczestnik gry podaje również adres
elektroniczny do komunikacji.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 5 dni, liczonych od dnia jej otrzymania, jednak
nie później niż do 10.01.2024 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika Loterii o wyniku
reklamacji).

5. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie
powszechnym.

§ 19. Roszczenia z tytułu Loterii

1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie
stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
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2. Organizator informuje, że wyłącznie on ponosi wobec Uczestników Loterii odpowiedzialność z
tytułu przeprowadzenia Loterii, urządzania jej zgodnie z Regulaminem i obowiązującym
prawem oraz przyznania i wydania Nagród.

§ 20. Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach Loterii przetwarzane są dane osobowe Uczestników Loterii, w tym Zwycięzców.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Loterii opisane są w

Polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 21. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy

prawa polskiego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ

„Akademia Korzyści PPK”

Polityka
prywatności

Obszar Loterie

Temat Loteria Promocyjna „Akademia Korzyści PPK”

Interesarius
ze

Każdy uczestnik loterii

1. Dostępność Polityki prywatności | Politykę prywatności udostępniamy w następujących miejscach:

1.1. Strona internetowa Loterii promocyjnej „Akademia Korzyści PPK”: https://www.mojeppk.pl/konkurs,
https://www.akademiappk.pl, https://www.konkurs.mojeppk.pl,

1.2. Regulamin Loterii promocyjnej „Akademia Korzyści PPK” – załącznik numer 1.

2. RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).

3. Kto wykorzystuje Państwa dane osobowe (współadministratorzy) | Współadministratorami Państwa danych
osobowych są odpowiednio:

3.1. Organizator: Nofsza sp. z o.o. – KRS: 0000866894;

3.2. Fundator: Polski Fundusz Rozwoju spółka akcyjna – KRS: 0000466256

4. Zasadnicza część uzgodnień pomiędzy współadministratorami | Ustaliliśmy następujące zasady współpracy oraz
podział kompetencji i odpowiedzialności, związanych z ochroną Państwa danych osobowych w toku loterii:

4.1. Obydwaj Współadministratorzy ściśle współpracują i wspierają się wzajemnie przy realizacji swoich własnych zadań
dotyczących ochrony danych osobowych. Nasza współpraca obejmuje, na przykład wymianę istotnych informacji
oraz wzajemne konsultacje prawne i techniczne.

4.2. Każdy ze współadministratorów samodzielnie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych, które przetwarza
u siebie.

4.3. Nofsza sp. z o.o. odpowiada za zabezpieczenie strony internetowej Loterii, organizację loterii, wydawanie
zaświadczeń o wygranej, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń oraz rozpatrywanie roszczeń.

4.4. Polski Fundusz Rozwoju spółka akcyjna odpowiada za ufundowanie Loterii, weryfikację Zwycięzców pod kątem
uczestnictwa w PPK, oraz ogólny nadzór nad jej przebiegiem.

4.5. Każdy ze współadministratorów na własną rękę odpowiada za obsługę swoich własnych naruszeń ochrony danych
osobowych.

4.6. Każdy ze współadministratorów ponosi indywidualną odpowiedzialność administracyjną i cywilną za swoje własne
naruszenia.

4.7. Nofsza sp. z o.o. odpowiada za realizację obowiązków informacyjnych w imieniu obydwu współadministratorów

4.8. Każdy Współadministrator samodzielnie obsługuje Państwa uprawnienia wynikające z przepisów RODO (np. prawo
dostępu do danych).

4.9. Macie Państwo prawo kontaktować się z dowolnie wybranym współadministratorem. Jeżeli nie będziemy mogli
rozpoznać sprawy, poinformujemy Państwa o tym i przekażemy Państwa zgłoszenie do rozwiązania drugiemu
Współadministratorowi.

5. Zasady kontaktu | Poniżej informujemy jakimi drogami komunikacji możecie Państwo nawiązać z nami kontakt:

5.1. Nofsza sp. z o.o. – możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listem poleconym, za pomocą poczty
e-mail.

5.2. Polski Fundusz Rozwoju spółka akcyjna – możecie Państwo skontaktować się z nami osobiście, listem poleconym,
za pomocą poczty e-mail oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Do kontaktu za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej potrzebujecie Państwo aktywnego Profilu Zaufanego.
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6. Nasze dane kontaktowe | Poniżej przedstawiamy dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z poszczególnymi
współadministratorami:

6.1. Nofsza sp. z o.o. – 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8; e-mail: bok@nofsza.pl.

6.2. Polski Fundusz Rozwoju spółka akcyjna – 00-025 Warszawa, ul. Krucza 50; e-mail: info@pfr.pl.

7. Pomoc inspektorów ochrony danych | Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony
danych osobowych. Zapewnia Państwu pomoc w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Przykładowo: inspektor może udzielić wyjaśnień, wsparcia w realizacji przysługujących Państwu uprawnień oraz przyjąć
zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt z naszymi inspektorami ochrony danych:

7.1. Nofsza sp. z o.o. – rodo@nofsza.pl;

7.2. Polski Fundusz Rozwoju spółka akcyjna – iod@pfr.pl.

8. Nasze zadania i podstawy prawne | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy z tytułu organizacji loterii. Prezentujemy
również informację o podstawach prawnych, umożliwiających korzystanie z Państwa danych osobowych:

Obszary naszej
działalności

Nasze zadania Rodzaj
podstawy
prawnej

Podstawy prawne

Loterie
promocyjne

1) Organizujemy Loterię Promocyjną
„Akademia Korzyści PPK”.
Wykorzystamy Państwa dane
identyfikacyjne, kontaktowe,
informacje o udziale w loterii oraz
oświadczenia woli związane
z uczestnictwem w loterii. Dane
identyfikacyjne to imię, nazwisko oraz
PESEL. Dane kontaktowe obejmują
adres e-mail oraz numer telefonu
komórkowego.

Na podstawie tych informacji:
zarejestrujemy Państwa jako
uczestników loterii; przeprowadzimy
losowanie i wyłonimy zwycięzców;
nawiążemy kontakt ze zwycięzcami:
dokonamy weryfikacji tożsamości,
poinformujemy o wygranej,
pozyskamy dane do wysyłki nagród;
dokonamy wysyłki nagród.

Uzasadnion
y interes
prawny

− art. 6. ust. 1. lit. f) RODO;

− Ustawa z dnia 19
listopada 2009 r. o grach
hazardowych;

− art. 919-921 Ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny;

− Regulamin Loterii
Promocyjnej „Akademia
Korzyści PPK”

Zaświadczenia
o wygranej

2) Wydajemy zaświadczenia o wygranej
w loterii – w przypadku, gdy zgłosicie
Państwo takie żądanie.
Wykorzystamy wówczas Państwa
dane identyfikacyjne oraz informacje
dot. uczestnictwa w Loterii i
wysokości wygranej. Na ich
podstawie przygotujemy
zaświadczenie o wygranej, zgodnie
z jednolitym wzorem, określonym
przez Ministra Finansów.

Obowiązek
prawny

− art. 6. ust. 1. lit. c)
RODO;

− art. 20. Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach
hazardowych;

− Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 22
czerwca 2010 r. w
sprawie zaświadczeń o
uzyskanej wygranej oraz
ewidencji zaświadczeń i
ewidencji wypłaconych
(wydanych) wygranych.
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Zaświadczenia
o wygranej

3) Prowadzimy ewidencję wydanych
zaświadczeń o wygranej.
Organizatorzy gier hazardowych mają
obowiązek prowadzić listę wszystkich
wydanych zaświadczeń.

Obowiązek
prawny

− art. 6. ust. 1. lit. c)
RODO;

− art. 20. Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach
hazardowych;

− Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 22
czerwca 2010 r. w
sprawie zaświadczeń o
uzyskanej wygranej oraz
ewidencji zaświadczeń i
ewidencji wypłaconych
(wydanych) wygranych.

Rachunkowość
i sprawozdawczoś
ć finansowa

4) Prowadzimy rachunkowość oraz
wykonujemy zadania z zakresu
sprawozdawczości finansowej. Do
realizacji tego celu potrzebne są dane
identyfikacyjne, rozliczeniowe oraz
kontaktowe, umieszczane na
dowodach księgowych.
Wykorzystujemy te informacje do
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sporządzania sprawozdań
finansowych oraz gromadzenia i
przechowywania dowodów
księgowych.

Obowiązek
prawny

− art. 6 ust. 1. lit. c) RODO;

− Ustawa z dnia 29
września 1994 r.
o rachunkowości;

− Polityka rachunkowości.

Roszczenia 5) Rozpatrujemy roszczenia związane
z przebiegiem loterii. Wykorzystamy
Państwa dane identyfikacyjne,
kontaktowe oraz informacje dotyczące
uczestnictwa w loterii do analizy
przedstawionych żądań.

Państwa dane identyfikacyjne i
kontaktowe posłużą nam dodatkowo
do nawiązywania połączeń
telefonicznych oraz prowadzenia
korespondencji w sprawie zgłoszenia.

Uzasadnion
y interes
prawny

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

− Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny;

− art. 21. Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach
hazardowych;

− Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 2
stycznia 2019 r. w
sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników
gier hazardowych.

9. Odbiorcy danych | Państwa dane osobowe mogą otrzymać hostingodawcy, zapewniający utrzymanie strony internetowej
Loterii, operatorzy pocztowi oraz obsługujące nas zewnętrzne biura rachunkowe.

10. Okres przechowywania danych osobowych | Poniżej prezentujemy informacje o tym jak długo będziemy w posiadaniu
Państwa danych osobowych:

Czyje dane
przechowujemy

Okres przechowywania Jak ustaliliśmy okres
przechowywania

Wszyscy
uczestnicy loterii

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres
trwania loterii, a następnie przez czas przedawnienia
roszczeń. Czas przedawnienia roszczeń wynosi 6
miesięcy od dnia wymagalności

Okres przechowywania wynika z art.
21. Ustawy z dnia 19. listopada 2009
r. o grach hazardowych
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11. Państwa uprawnienia | Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, prawo do
sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Prawo do sprzeciwu | Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdyż wykorzystujemy Państwa dane osobowe do realizacji
celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym
momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw
uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Możemy odrzucić sprzeciw
wykazując ważne, prawnie uzasadnione podstawy do korzystania z Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione
podstawy muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Możemy również odrzucić Państwa sprzeciw,
gdy wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć
szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter
sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Proszę wyjaśnić czym odróżnia się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób,
których dane wykorzystujemy w tych samych celach.

13. Czy podanie danych osobowych jest konieczne | Poniżej znajdziecie Państwo informację, czy jesteście zobowiązani
do podania swoich danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje odmowy.

Czyje dane wykorzystujemy Czy podanie danych jest
konieczne

Konsekwencje niepodania danych

Wszyscy uczestnicy loterii Podanie danych jest
warunkiem wzięcia udziału
w loterii

Nie będziecie Państwo mogli wziąć
udziału w Loterii.

Zwycięzcy żądający wydania
zaświadczenia o wygranej

Podanie danych jest
warunkiem ustawowym

Nie będziemy mogli wystawić
zaświadczenia o wygranej.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wszelkie dotyczące
Państwa decyzje podejmują ludzie – pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw opisanych w Polityce prywatności.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na prawomocnym rozstrzyganiu spraw przez algorytm sztucznej
inteligencji.

15. Profilowanie | Nie dokonujemy profilowania. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych
do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji.
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