
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Grillowanie z Weberem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą
„Grillowanie z Weberem” („Loteria”).

§ 2

Organizatorem Loterii jest NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy 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 („Organizator”).

§ 3

Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 888). Loteria jest urządzana na podstawie
zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz niniejszego
regulaminu („Regulamin”).

§ 5

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane wynosi 148.880,34 zł
brutto.

§ 6

1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski,
która spełni warunki Regulaminu Loterii.

2. W Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród pracownicy: Organizatora,
Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., ul. Mieczysława Pożaryskiego 32/2, 04-703 Warszawa,
E-bridge sp. z o.o. ul. Aleja solidarności 117/207, 00-140 Warszawa oraz członkowie najbliższej
rodziny pracowników ww. firm. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są:
małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni,
zstępni, teściowie i rodzeństwo takich pracowników. 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).
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§ 7

Loteria rozpoczyna się dnia 13.05.2022 roku i ostatecznie kończy w dniu 27.10.2022 roku, który jest
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG LOTERII

§ 8

1. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki WEBER, których producentem jest
Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, p.3, lok.2, 04-703
Warszawa („Produkty”) dostępne w sklepach na terenie Polski, które prowadzą sprzedaż
Produktów. Do udziału w Loterii uprawnia zakup Produktów w terminie od dnia 13.05.2022 roku
do dnia 16.07.2022 roku. 

2. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu nie uprawnia
do wzięcia udziału w Loterii.

3. Uczestnikiem Loterii, w myśli par 6 Regulaminu staje się osoba, która w terminie od dnia
13.05.2022 roku do dnia 16.07.2022 roku spełni łącznie poniżej wskazane warunki („Uczestnik”):

a. dokona zakupu Produktu/Produktów za kwotę nie mniejszą niż 250 zł brutto („Zakup
promocyjny”); Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać wymogi wskazane w pkt
12 niniejszego paragrafu, 

b. dokona prawidłowego zgłoszenia w Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 5
niniejszego paragrafu.

4. Uczestnik jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu promocyjnego w celu potwierdzenia
uprawnień do ewentualnej nagrody. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika wglądu do
oryginału dowodu zakupu promocyjnego zgłoszonego w Loterii – w takim przypadku Uczestnik
jest zobowiązany przesłać oryginał Dowodu Zakupu promocyjnego do wglądu w sposób
określony w § 13 pkt 8-10 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do
nagrody.

5. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane
poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie
www.grillowaniezweberem.pl. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny zawiera: 

a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. adres e-mail Uczestnika, 
c. dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego GSM (z polskiej numeracji) służący

do kontaktu z Uczestnikiem,
d. numer Dowodu Zakupu promocyjnego,
e. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że jest

pełnoletnią osobą fizyczną oraz, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz
akceptuje jego postanowienia,

f. zapisanie się do Newsletter-a marki Weber poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola przy poniższej klauzuli: „Zarejestruj mnie w celu otrzymywania wiadomości
drogą elektroniczną od Weber-Stephen Polska sp. z o.o., Weber-Stephen Products
(EMEA) GmbH, Weber-Stephen Deutschland GmbH i Weber-Stephen Products
LLC, zawierających ekskluzywne treści od firmy Weber, takie jak przepisy kulinarne,
informacje o produktach, nadchodzące wydarzenia i badania konsumenckie,
korzystając z danych, które podałem podczas rejestracji w Loterii. Zrezygnuj z
subskrypcji wysyłając wiadomość e-mail na adres:
privacy.emea@weberstephen.com. Możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu w
dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce
prywatności.”

W formularzu rejestracyjnym Uczestnik może wpisać indywidualny kod, o którym mowa w § 11
pkt 1 Regulaminu.
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Uczestnik zatwierdza ww. dane i oświadczenia oraz dokonanie Zgłoszenia poprzez kliknięcie
przycisku „ZAGRAJ”.

6. Zgłoszenia w Loterii można dokonać za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego (np. tablet,
smartfon) z dostępem do Internetu.

7. W jednym Zgłoszeniu można wpisać wyłącznie jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego.
W przypadku, gdy Uczestnik wpisze w jednym Zgłoszeniu więcej niż jeden numer Dowodu
Zakupu promocyjnego, pod uwagę będzie brany jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego
wpisany jako pierwszy w kolejności.

8. Jeden Dowód Zakupu promocyjnego może być zgłoszony wyłącznie jeden raz w Loterii. W
przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego (udokumentowanego na jednym Dowodzie
Zakupu) zakupu więcej niż jednego Produktu, wówczas Uczestnik może dokonać wyłącznie
jednego Zgłoszenia.

9. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każde Zgłoszenie
dotyczy odrębnego Zakupu promocyjnego.

10. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie
rejestracji Zgłoszeń, tj. zapisane w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny
rejestracji w formacie: godzina.minuta.sekunda. Dodatkowo, na wypadek, o którym mowa w § 10
pkt 3 Regulaminu, w systemie rejestracji Zgłoszeń zapisywane są informacje o czasie dokonania
Zgłoszenia z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku.  

11. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem opisanym w pkt 5 niniejszego
paragrafu biorą udział w Loterii.

12. Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać następujące warunki:
a. Dowodem Zakupu promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest

paragon fiskalny oraz faktura,
b. Dowód Zakupu promocyjnego jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego

dane na nim się znajdują, ani nie jest podrobiony lub sfałszowany;
c. Dowód Zakupu promocyjnego nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby

powodować powstanie wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich
autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny w sposób, który utrudnia jego weryfikację;

d. na liście zakupów na Dowodzie Zakupu promocyjnego jest słowo lub słowa
pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu/ów,

e. data widniejąca na Dowodzie Zakupu promocyjnego przypada w okresie od
13.05.2022 roku do 16.07.2022 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data
dokonania Zgłoszenia do Loterii. W przypadku, gdy data widniejąca na Dowodzie
Zakupu promocyjnego jest tożsama z datą dokonania Zgłoszenia do Loterii,
wówczas godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu promocyjnego musi być
wcześniejsza niż godzina dokonania ww. Zgłoszenia. Data i godzina na Dowodzie
Zakupu promocyjnego nie może być późniejsza niż dzień i godzina dokonania
Zgłoszenia.

13. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu
Produktu/Produktów (np. z uwagi na niejednoznacznie określoną nazwę Produktu na Dowodzie
Zakupu promocyjnego lub brak marki zakupionego Produktu), wówczas Organizator ma prawo
zażądać od Uczestnika przedstawienia w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych Dowodu
Zakupu promocyjnego, na którym znajdować się będzie adnotacja dokonana przez
przedstawiciela sklepu, w którym został dokonany Zakup promocyjny, potwierdzająca fakt
zakupu Produktu spełniającego warunki Regulaminu (poprzez odręczny wpis wskazujący pełną
nazwę zakupionego Produktu, z uwzględnieniem jego marki). Adnotacja powinna być opatrzona
również pieczątką tego sklepu i czytelnym podpisem osoby dokonującej adnotacji.

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

15. Uczestnik 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 przy
dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora,
spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem,
zapełnieniem skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM,
obciąża Uczestnika.

16. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie
z jednego adresu e-mail oraz jednego numeru telefonu. Adres e-mail i numer telefonu zostanie
przypisany do imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii zarejestrował
Zgłoszenie z danym adresem e-mail i numerem telefonu. Jako adres e-mail i numer telefonu
właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail i numer telefonu, który
został podany w formularzu rejestracyjnym. Ponowne Zgłoszenie w Loterii przez tego samego
Uczestnika, ale z użyciem innych danych osobowych, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i
może stanowić podstawę wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii. 

NAGRODY W LOTERII

§ 9

1. W Loterii przewidziano następujące rodzaje nagród:

Nagrody ilość
cena jednostkowa

brutto Łączna wartość brutto
I stopnia: Grill węglowy Master-Touch

GBS E-5750 27 1.129,47 30.495,69
II stopnia: Zestaw do woka z rusztem do

gotowania na parze 45 433,03 19.486,35
III stopnia: Zestaw do rozpalania

kominowego Rapidfire 90 121,98 10.978,20
IV stopnia: Zestaw narzędzi Premium do

grillowania 135 142,94 19.296,90
V stopnia: Deska do krojenia 180 125,09 22.516,20

VI stopnia: Wielka Księga Grillowania
Według Webera tom 2 180 107,07 19.272,60

VII stopnia: Czarny fartuch 360 74,54 26.834,40

2. Łączna pula nagród wynosi 148.880,34 zł brutto.
3. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Prawo do otrzymania
nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez zwycięzcę.

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego.
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SPOSÓB PRZYZNANIA NAGRÓD II-VII STOPNIA

§ 10

1. Nagrody II-VII stopnia będą przyznawane w sposób losowy zgodnie z czasem dokonania
Zgłoszenia zgodnie z zasadami pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu według poniższych wytycznych:

a. w terminie od dnia 13.05.2022 roku do dnia 16.07.2022 roku przypada 45 nagród II
stopnia, 90 nagród III stopnia, 135 nagród IV stopnia, 180 nagród V stopnia, 180
nagród VI stopnia oraz 360 nagród VII stopnia,

b. do każdej nagrody przynależy: 
● dzień w formacie rok:miesiąc:dzień („Dzień”) z zakresu czasowego od dnia

13.05.2022 roku do dnia 16.07.2022 roku oraz 
● zwycięska godzina w formacie: godzina.minuta.sekunda (przykładowo:

10.58.32) („Godzina”) z zakresu godzinowego od 00:00:00 do 23:59:59,
c. zwycięskie Godziny i zwycięskie Dni są ustalane przez Komisję Loterii,
d. Każda nagroda wraz z odpowiadającym jej Dniem i Godziną wprowadzona

zostanie do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w
Loterii,

e. zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty i nagrody zostaną umieszczone na liście
- lista ta zawierać będzie wskazanie daty oraz zwycięskich Godzin, o których (lub po
których upływie) padną wygrane oraz informację, do której nagrody została
przypisana zwycięska Godzina,

f. Lista Dni i Godzin jest przechowywana u Organizatora i jest dokumentem poufnym
oraz dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych oraz członków      Komisji,

g. zwycięski Dzień oraz zwycięska Godzina decydują o tym, kiedy nastąpi wygrana
zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu.

2. Zwycięzcą nagrody zostaje Uczestnik, który jako pierwszy dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem §
8 pkt 5 Regulaminu o zwycięskiej Godzinie (która przynależy do danej nagrody) lub jako
pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z
Uczestników nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie).

3. W przypadku, gdy o wylosowanej zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie,
wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po
przecinku (milionowe sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako
pierwsze z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje wówczas prawo do
nagrody. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie zwycięskiej Godziny
wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników
nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie).

4. Po dokonaniu i zarejestrowaniu Zgłoszenia, następuje udostępnienie jednego zakrytego pola tzw.
e-Zdrapki. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić pole e-Zdrapki, pod którą ukryty jest symbol
wygranej lub informacja o braku nagrody. W przypadku wygrania nagrody, po odsłonięciu
zakrytego pola e-Zdrapki, na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej nagrodzie.
Uczestnik wygrywa taki rodzaj nagrody, jaki jest wskazany na ekranie. W przypadku niewygrania
nagrody, po odsłonięciu pola e-Zdrapki pojawi się informacja o braku wygranej.  

5. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii dowolną liczbę nagród II-VII stopnia.
6. Nierozdysponowane nagrody zgodnie z trybem pkt 2-3 niniejszego paragrafu przechodzą na

kolejny/kolejne dni.
7. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody, na zasadach

określonych w § 13 Regulaminu.

§ 11

1. Wszystkie osoby, które odwiedzą przynajmniej jeden event promujący markę Weber mają prawo
skorzystać z indywidualnego kodu promocyjnego przypisanego do danego eventu („Kod”).
Szczegółowe terminy oraz miejsca, w których odbywać się będą eventy będą podawane w
okresie trwania Loterii na stronie: grillowaniezweberem.pl. 
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2. Podczas eventu zostanie ogłoszony na plakatach promocyjnych jeden Kod.
3. Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w § 8 pkt 3 oraz w formularzu rejestracyjnym

Zgłoszenia podadzą Kod, otrzymają dodatkową szansę na wygranie nagrody II-VII stopnia –
możliwość odkrycia dodatkowej e-Zdrapki, z zastrzeżeniem, że:

a. Kod jest ważny maksymalnie 7 dni od daty zakończenia eventu,
b. Uczestnik może użyć jednego Kodu wyłącznie jeden raz w Loterii.

4. Odkrycie dodatkowej e-Zdrapki i odczytanie wyniku Loterii będzie możliwe bezpośrednio po
odkryciu pierwszej e-Zdrapki, która pojawia się po dokonaniu Zgłoszenia lub dostęp do niej
zostanie wysłany w wiadomości e-mail (dodatkowe e-zdrapki są wydawane w formie linku).

5. Zwycięzcą nagrody II-VII stopnia zostaje Uczestnik, który jako pierwszy naciśnie stosowny
przycisk, który umożliwi odkrycie dodatkowej e-Zdrapki o zwycięskiej Godzinie (która przynależy
do danej nagrody) lub jako pierwszy naciśnie ten przycisk po upływie zwycięskiej Godziny (w
przypadku, gdy żaden z Uczestników nie naciśnie właściwego przycisku, o zwycięskiej
Godzinie).

LOSOWANIE NAGRÓD I STOPNIA

§ 12

1. Losowania nagród I stopnia odbędą się w biurze Organizatora przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok.
518 w Warszawie. Terminy oraz szczegółowe zakresy Zgłoszeń biorących udział w danym
losowaniu określa Załącznik 1 do Regulaminu. W danym losowaniu biorą udział wszystkie
Zgłoszenia dokonane w sposób wskazany w § 8 pkt 5 Regulaminu i zarejestrowane w terminach
wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Podczas każdego losowania rozlosowane
zostaną 3 nagrody I stopnia.

2. Losowania nagród I stopnia przeprowadzone zostaną przez członków Komisji. Losowania
odbędą się przy użyciu urządzenia losującego albo w sposób ręczny. O sposobie losowania
decyduje Komisja. W przypadku sposobu ręcznego nagrody I stopnia losowane będą w
następujący sposób: do każdego Zgłoszenia w Loterii dopuszczonego do danego losowania
przypisywana jest (w programie komputerowym) Liczba Porządkowa. Liczby Porządkowe będą
równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do losowania. Organizator przygotuje odpowiednią liczbę
urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo:
jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23 546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada
cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, czwarta cyfrze tysięcy, piąta cyfrze
dziesiątek tysięcy itd. W każdej z urn, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, będą się znajdowały
losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego
przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba
Porządkowa wyniesie 23 546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2,
zgodnie z cyfrą dziesiątek tysięcy). Losowanie każdej Nagrody odbywa się poprzez ręczne
wylosowanie Liczby Porządkowej, do której przypisane Zgłoszenie uzyska prawo do Nagrody.
Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się
począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek
i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę
Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród
Liczb Porządkowych, wówczas losowanie Liczby Porządkowej jest powtarzane (począwszy od
cyfry jedności i dalej odpowiednio). Losowanie będzie powtarzane do momentu wylosowania
Liczby Porządkowej, która znajduje się na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania
(przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr
7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację
547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie Liczby Porządkowej
jest powtarzane do momentu wylosowania Liczby Porządkowej, która występuje wśród Liczb
Porządkowych znajdujących się na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania. 

3. Podczas losowania do każdej nagrody I stopnia zostaną wylosowane zwycięskie Zgłoszenia,
Zgłoszenia rezerwowe 1 i Zgłoszenia rezerwowe 2. W pierwszej kolejności zostaną rozlosowane
zwycięskie Zgłoszenia do każdej z nagród, następnie Zgłoszenia rezerwowe I, a jako ostatnie
Zgłoszenia rezerwowe II.
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4. Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w par
13 Regulaminu.

5. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie 1 nagrodę I stopnia w Loterii.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRÓD I-VII STOPNIA

§ 13

1. Zwycięzcy nagrody zostaną powiadomieni o warunkach wydania tych nagród za pomocą
wiadomości e-mail w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych liczonych od:

a. dnia uzyskania prawa do nagrody II-VII stopnia zgodnie z trybem § 10 ust. 2
Regulaminu,

b. dnia losowania nagród I stopnia, o którym mowa w § 12 Regulaminu,
c. dnia, w którym uprzednio weryfikowana osoba utraciła prawo do nagrody I stopnia,

2. Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie oraz link do formularza
zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez Organizatora na adres
e-mail, który został podany w zwycięskim Zgłoszeniu. Dodatkowo Organizator może
skontaktować się telefonicznie z laureatami Nagród celem poinformowania ich o wyniku
losowania oraz o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.

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

a. prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu),
b. dołączyć do Formularza czytelny skan lub czytelne zdjęcie Dowodu Zakupu

promocyjnego, którego numer został podany w treści zwycięskiego Zgłoszenia,
c. kliknąć ikonkę „Wyślij”.

4. Prawidłowo wypełniony Formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail oraz uzupełniony przez Uczestnika adres, na który zostanie wysłana
wygrana nagroda.

5. Dowód Zakupu promocyjnego musi:
a. zawierać numer tożsamy z numerem wskazanym w wylosowanym Zgłoszeniu,
b. dotyczyć Zakupu Promocyjnego dokonanego w terminie wskazanym w § 8 pkt 1

Regulaminu, nie późniejszym jednak niż termin, w którym dokonano Zgłoszenia w
Loterii,

c. spełniać pozostałe warunki Regulaminu.
6. Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu

do Formularza zwycięzcy. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w powyższym
terminie, link do Formularza zwycięzcy traci ważność, a Uczestnik traci prawo do nagrody. 

7. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do
nagrody. W takim wypadku nagrody II-VII stopnia, do których utracono prawo nie zostaną
przyznane żadnemu z Uczestników i pozostają do dyspozycji Organizatora. Natomiast w
przypadku utraty prawa do Nagrody I stopnia, prawo do tej Nagrody przechodzi odpowiednio na
Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe 1, a następnie
ewentualnie jako Zgłoszenie rezerwowe 2.

8. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej zgodnie z trybem
pkt 3 lit. b niniejszego paragrafu kopii (skanu lub zdjęcia) Dowodu Zakupu promocyjnego,
Organizator ma prawo zażądać wglądu do oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego. Takie
żądanie może zostać zgłoszone telefonicznie lub w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.
Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał dowodu Zakupu promocyjnego (którego kopię
przesłał w sposób określony w pkt 3 lit. b niniejszego paragrafu) przesyłką kurierską lub
pocztową (list polecony) na adres podany w wysłanej przez Organizatora wiadomości e-mail lub
wiadomości SMS, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w ciągu 5 dni kalendarzowych
od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu tego terminu
decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, które wpłynęły
na podany adres nie później niż w ciągu 12 dni od daty przedstawienia przez Organizatora
żądania oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego.
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9. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przesłania
wszystkich Dowodów Zakupów promocyjnych zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez
danego Uczestnika Zgłoszeń w Loterii. Organizator może postawić takie żądanie za pomocą
wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany
przesłać wymagane dokumenty w sposób określony w pkt 8 niniejszego paragrafu. Niespełnienie
ww. warunków w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora skutkuje utratą
prawa do Nagrody.

10. Oryginał dowodu Zakupu promocyjnego przesłanego Organizatorowi zgodnie z pkt 8 niniejszego
paragrafu musi być tożsamy z jego kopią (skanem lub zdjęciem) załączonym w formularzu
zwycięzcy. Dowód/dowody Zakupu promocyjnego przesłany/przesłane Organizatorowi zgodnie
z pkt 8 niniejszego paragrafu musi/muszą zawierać numer tożsamy z numerem jaki Uczestnik
podał w Zgłoszeniu/Zgłoszeniach, które/których dokonał Uczestnik i spełnić pozostałe warunki
regulaminowe.

11. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt 3-10 niniejszego paragrafu
powoduje utratę prawa do nagrody.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY

§ 14

1. O wyniku losowania Uczestnik dowiaduje się bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia w sposób
wskazany w § 8 pkt 5 Regulaminu oraz na stronie www.grillowaniezweberem.pl. Ponadto wyniki
Loterii dostępne będą w Biurze Organizatora przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok 518, Warszawa.

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na adresy zwycięzców podane w
Formularzach zgodnie z trybem § 13 pkt 4 Regulaminu nie później niż do dnia 20.09.2022 roku.

3. Nierozdysponowane lub nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM LOTERII

§ 15

1. Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii.
Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii na stronach:
www.grillowaniezweberem.pl, www.nofsza.pl w trakcie trwania Loterii.

2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii.
Osoba ta:

a. zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art.
24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 888);

b. mieć nienaganną opinię;
c. posługiwać się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;
d. nie być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Dodatkowo, Organizator powoła Komisję Loterii, której członkowie są odpowiedzialni za
realizację wyznaczonych przez Organizatora czynności związanych z przebiegiem
Loterii. Organizator Loterii wyda regulamin działania Komisji Loterii. Osoby będące w składzie
Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii.

NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk ▪ www.nofsza.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy ▪ KRS 0000866894 ▪ NIP: 583-341-02-27

8

https://www.nofsza.pl/
http://www.nofsza.pl


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 16

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 27.09.2022 roku.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Loterii. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie

pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura
Organizatora, tj. Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok 518, 00-695 Warszawa lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres:
office@nofsza.pl.

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona
za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko,
dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry,
jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia
reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres
elektroniczny do komunikacji.

4. 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. W przypadku zachowania terminu do wniesienia reklamacji drogą elektroniczną
decyduje data wpływu na serwer Organizatora.

5. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 27.10.2022 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia o wyniku
reklamacji).

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
7. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie

stało się wymagalne.
8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia

udzielenia odpowiedzi na reklamację.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 17

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji Loterii jest
Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755
Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników
Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją 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
urządzaniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń,
który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane
przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu
dokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane
nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dostęp do danych osobowych
Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego
prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania
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umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź
wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia
i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Kontakt do Administratora: e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych lub biura Administratora: Biuro Nofsza sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/54
lok. 518, 00-695 Warszawa.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego jest
Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., ul. Mieczysława Pożaryskiego 32 lok. 2, 04-703 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310532,
o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca numer
statystyczny REGON: 141483489, posiadająca NIP: 9522051544. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych w celach wskazanych w niniejszym punkcie znajdują się w
załączniku nr 2 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do uprawnień Uczestnika do uzyskania nagrody w Loterii
czy też zgodności postępowania Uczestnika z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić
postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, w tym zwłaszcza może
zobowiązać Uczestnika do złożenia oświadczenia, że spełnia on wszystkie wymagania
uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych przez Organizatora postanowień
Regulaminu. Uczestnik, który nie złoży takiego oświadczenia może zostać wykluczony z udziału
w Loterii oraz utracić prawo do ewentualnej nagrody.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Laureatom, co do których
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień
Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału
w Loterii z Regulaminem, np.:

a. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnych danych osobowych lub danych
osobowych innej osoby      lub

b. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.

3. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.zm.),

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

5. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego
postanowień.

6. Materiały promocyjne, w tym Kupon, mogą być opatrzone innym hasłem promocyjnym niż nazwa
Loterii.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ
„Grillowanie z Weberem”

Terminy i zakresy losowań nagród I stopnia

LP Data losowania Zakres czasowy Zgłoszeń
1 23.05.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 13.05.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 19.05.2022 roku

2 30.05.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 20.05.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 26.05.2022 roku

3 06.06.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 27.05.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 02.06.2022 roku

4 13.06.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 03.06.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 09.06.2022 roku

5 20.06.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 10.06.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 16.06.2022 roku

6 27.06.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 17.06.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 23.06.2022 roku

7 04.07.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 24.06.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2022 roku

8 11.07.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 01.07.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 07.07.2022 roku

9 18.07.2022 roku od godz. 00:00:00 dnia 08.07.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 16.07.2022 roku
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ
„GRILLOWANIE Z WEBEREM”

Polityka prywatności

Obszar Loteria promocyjna: „Grillowanie z Weberem”

Temat Biuletyn Fundatora: materiały promocyjne i szkoleniowe

Interesariusze Subskrybenci i potencjalni subskrybenci biuletynu

1. 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).

2. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundator loterii
promocyjnej „Grillowanie z Weberem”. Fundatorem Loterii jest Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., ul. Mieczysława
Pożaryskiego 32 lok. 2, 04-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000310532, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca numer
statystyczny REGON: 141483489, posiadająca NIP: 9522051544.

3. Zasady kontaktu | Możecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty
elektronicznej.

4. Nasze dane kontaktowe |

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., ul. Mieczysława Pożaryskiego 32 lok. 2, 04-703 Warszawa, e-mail:

privacy.emea@Weberstephen.com

Pomoc inspektora ochrony danych | Kontakt z inspektorem pod adresem: privacy.emea@Weberstephen.com

5. ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Inspektor udzieli Państwu
pomocy we wszelkich sprawach dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych. Przykładowo: inspektor może
udzielić wyjaśnień, wsparcia w realizacji przysługujących Państwu uprawnień oraz przyjąć zgłoszenia dotyczące
bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Nasze zadania | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy w związku z organizacją loterii oraz podstawy prawne
umożliwiające korzystanie z danych osobowych uczestników.

Obszary naszej
działalności

Nasze zadania Podstawy prawne

Prowadzimy marketing
bezpośredni i przesyłamy
informacje handlowe

Wydajemy biuletyn zawierający informacje o naszej działalności.
Znajdziecie tam Państwo informacje o naszych produktach,
usługach oraz wydarzeniach związanych z naszą bieżącą
działalnością, przepisy kulinarne.

Biuletyn udostępniamy w formie elektronicznej. Do jego
dystrybucji wykorzystamy Państwa adres e-mail.

Realizacja tego celu jest naszym
uzasadnionym interesem prawnym.

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f)
RODO w związku z przepisami:

● art. 172. Ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

● art. 10. ust. 2. Ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.

7. Kto otrzyma dane osobowe (odbiorcy danych) | Poniżej prezentujemy kategorie odbiorców, którym udostępnimy
Państwa dane osobowe w związku z wydawaniem biuletynu.

Kategorie odbiorców Dlaczego przekazujemy dane osobowe

Organizator loterii
promocyjnej

Organizatorem loterii promocyjnej „Grillowanie z Weberem”. jest Nofsza sp. z o.o. Odpowiada ona za pozyskanie
adresów e-mail uczestników Loterii zainteresowanych naszym biuletynem.
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Kategorie odbiorców Dlaczego przekazujemy dane osobowe

„Grillowanie z
Weberem”

Dostawcy poczty
elektronicznej

Będziemy przesyłać Państwu biuletyn za pomocą wiadomości e-mail. W związku z tym oznaczymy Państwa adres
e-mail w polu odbiorcy. Dzięki temu dostawca poczty elektronicznej będzie w stanie przekazać Państwu
wiadomość.

Dostawcy narzędzi do
automatyzacji
marketingu

Dzięki temu możemy kompleksowo zarządzać relacjami z naszymi partnerami biznesowymi, korzystając z
jednego, wielofunkcyjnego narzędzia. Narzędzia do automatyzacji marketingu umożliwiają gromadzenie danych
transakcyjnych i behawioralnych, umożliwiających oferowanie usług ściśle odpowiadających Państwa potrzebom
biznesowym. Pozyskane informacje wykorzystujemy do ulepszania usług własnych oraz do oferowania usług, które
naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

8. Okres przechowywania danych osobowych | Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać przez okres w którym
będziecie Państwo subskrybentami naszych materiałów promocyjnych i szkoleniowych. Usuniemy je z chwilą, gdy
zrezygnujecie Państwo chęci otrzymywania naszych materiałów.

9. Państwa uprawnienia | W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone
uprawnienia. Poniżej prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w związku z organizacją loterii. Opisujemy
również na czym one polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać.

Uprawnienia Na czym polegają Jak skorzystać

Prawo dostępu do
danych

Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy Waszymi
danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób
posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię
swoich danych osobowych.

Nie możemy wydać Państwu kopii danych jeżeli miałoby to
skutkować naruszeniem praw i wolności innych. W takiej sytuacji
odmówimy Państwu realizacji uprawnienia.

Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie specjalnego
sprawozdania. Realizując prawo dostępu do danych nie
przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 5.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. W treści podania
napisz, że składasz wniosek o dostęp
do swoich danych osobowych.

Prawo do
sprostowania danych

Możecie Państwo poprawić nieprawidłowe informacje na swój
temat. Możecie Państwo zaktualizować nieaktualne. Możecie
Państwo uzupełnić brakujące.

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać
prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych
osobowych. W tym celu prosimy o okazanie odpowiedniego
dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 5.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. W treści podania
napisz, że składasz wniosek
o sprostowanie swoich danych
osobowych.

5) Wskaż dokładnie które informacje na
swój temat uznajesz za błędne lub
nieaktualne albo wskaż brakujące
informacje.
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Uprawnienia Na czym polegają Jak skorzystać

Prawo do usunięcia
danych

Możecie Państwo poprosić nas o skasowanie Swoich danych
osobowych.

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:

1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do
osiągnięcia naszych celów albo

2) wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny
albo

3) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie
z prawem albo

4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny
obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych.

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do
wywiązania się z obowiązku prawnego albo

2) Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 5.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Wskaż dokładnie zakres danych
osobowych, które mają zostać
usunięte. Mogą to być poszczególne
informacje albo wszystkie dane
osobowe, zgromadzone w związku
z zawartą umową.

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże
nam to prawidłowo ocenić Twoje
żądanie.

Prawo do
ograniczenia
przetwarzania

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych
możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących
celach:

1) przechowywania;

2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;

3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do
realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać
Państwa zgodę.

Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia
przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych
okoliczności:

1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych –
ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić
prawidłowość Państwa danych albo

2) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie
z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu,
żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo

3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do
osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie
do czasu ustalenia jego zasadności.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 5.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. Napisz, że
żądasz ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych.

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże
nam to prawidłowo ocenić Twoje
żądanie. Okoliczności uzasadniające
ograniczenie przetwarzania znajdziesz
obok, po lewej.

Prawo do sprzeciwu Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdy wykorzystujemy 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,

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 5.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.
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Uprawnienia Na czym polegają Jak skorzystać

wykorzystywanych w danej sprawie. Wykorzystujemy Państwa
dane osobowe do prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Z tego powodu jesteśmy zobowiązani uwzględnić każdy
Państwa sprzeciw.

Możemy odrzucić sprzeciw wykazując istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych podstaw 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. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa
sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w
tych samych celach.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Wskaż dokładnie którym celom
przetwarzania danych osobowych się
sprzeciwiasz.

5) Uzasadnij swoje stanowisko, aby
zwiększyć szanse na pozytywne
rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym
polega szczególny charakter sytuacji,
w której się znajdujesz.

Prawo skargi do
Prezesa Urzędu
Ochrony Danych
Osobowych

Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie
przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.
Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych
Osobowych.

10. Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe | Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli podacie
Państwo swoje dane oraz wyrazicie zgodę na działania marketingowe i otrzymywanie informacji handlowych otrzymacie
Państwo podwójną liczbę szans w losowaniach nagród. Odmowa podania danych nie wywołuje żadnych negatywnych
konsekwencji.

11. Konsekwencje niepodania danych | Podanie danych osobowych jest dobrowolne – nie poniesiecie Państwo żadnych
konsekwencji w związku z odmową. Nie otrzymacie Państwo wówczas naszych materiałów promocyjnych i
szkoleniowych. Nie skorzystacie Państwo również z nagrody w postaci podwójnej liczby szans w losowaniach nagród.

12. 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.

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

NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk ▪ www.nofsza.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy ▪ KRS 0000866894 ▪ NIP: 583-341-02-27

15

https://www.nofsza.pl/

