REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ”Loteria meldunkowa #RzeszówToMY”
INFORMACJE PODSTAWOWE
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „Loteria meldunkowa #RzeszówToMY”.
2. Nazwa Organizatora loterii - podmiotem urządzającym Loterię 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 (dalej: „Organizator”).
3. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn.zm. – dalej: „Ustawa”),
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz na podstawie
niniejszego Regulaminu Loterii (dalej: „Regulamin”).
4. Loteria prowadzona jest na obszarze Gminy Miasta Rzeszowa
5. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy.
6. Czas trwania loterii – loteria rozpoczyna się w dniu 07.10.2021 r. a kończy w dniu 17.03.2022
r., termin ten obejmuje zgłoszenie się do loterii, losowanie nagród, wydanie nagród, a także
termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przy czym dniem zakończenia
loterii jest dzień przewidziany jako ostatni dzień postępowania reklamacyjnego.
§ 2. WGLĄD DO REGULAMINU LOTERII
Treść niniejszego Regulaminu loterii dostępna jest w czasie trwania loterii: na stronie internetowej
loterii www.loteriarzeszow.pl oraz w punktach obsługi loterii wskazanych w § 4 ust. 4 niniejszego
regulaminu, a na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.nofsza.pl.
§ 3. DEFINICJE
1. Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub
innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot
urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym Regulaminie
loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
2. Termin zgłaszania się do loterii – uczestnicy mogą zgłaszać się do loterii w okresie od dnia
07.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
3. Miejsce zameldowania – miejsce, w którym dana osoba deklaruje, że stale/czasowo
przebywa i dopełnia w związku z tym prawnie określonych formalności we właściwym
urzędzie (tj. dokona czynności zameldowania w Gminie Miasto Rzeszów).
4. Zgłoszenie do loterii –przez zgłoszenie do loterii rozumie się złożenie formularza
zgłoszeniowego i spełnienie przez uczestnika warunków opisanych w niniejszym
Regulaminie. Do loterii można zgłosić się na dwa sposoby, wedle wyboru uczestnika tj.:
uczestnik może zgłosić się poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego w formie elektronicznej i wysłanie go za pośrednictwem strony internetowej
loterii lub uczestnik może zgłosić się poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego w formie papierowej (kupon) i wrzucenie go do urny promocyjnej. Obie formy
zgłoszenia są równoważne, uczestnik sam decyduje w jaki sposób zgłosić się do loterii.
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5. Formularz zgłoszeniowy – specjalnie przygotowany do potrzeb loterii formularz. Formularz,
niezależnie od formy w jakiej występuje (elektroniczna lub kuponowa), zawiera miejsce na
podanie przez uczestnika następujących, obowiązkowo wymaganych danych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

imię i nazwisko,
adres zameldowania,
nr PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL,
nr tel. kontaktowego do uczestnika,
adres e-mail (nie dotyczy uczestnika nieposiadającego adresu e-mail),
data zameldowania się w Gminie Miasto Rzeszów,
zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszeniowym
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000) przez Nofsza sp. z o.o. dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem loterii „Loteria meldunkowa #RzeszówToMY”. Moje dane
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do
nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania.” „Wszelkie
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia.”,
h. własnoręczny podpis uczestnika loterii (w przypadku wersji papierowej formularza).
Na formularzu znajdzie się również następujące oświadczenie Organizatora loterii:
„Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Dane osobowe uczestników zostaną
zniszczone niezwłocznie po zakończeniu loterii, z tym że dane osobowe laureatów
loterii będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym zakończyła się
loteria,
i. Uczestnik przystępując do loterii, powinien oświadczyć, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w loterii.
MECHANIZM LOTERII
§ 4. ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenie w formie elektronicznej – wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego za
pośrednictwem strony internetowej loterii. Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej
jest dostępny na stronie internetowej loterii w terminie od dnia 07.10.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.
2. Strona internetowa loterii – przygotowana przez Organizatora strona znajdująca się pod
adresem www.loteriarzeszow.pl. Na stronie internetowej loterii znajdować się będzie zakładka
z formularzem zgłoszeniowym do loterii. W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej,
uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie
loterii poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej loterii.
3. Zgłoszenie w formie kuponowej – wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie
go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny promocyjnej w jednym z punktów
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obsługi loterii wymienionych w § 4 ust 4 niniejszego Regulaminu. Formularze zgłoszeniowe
(kupony) dostępne są w punkcie obsługi loterii. Formularze zgłoszeniowe, które są
nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona,
wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny - będą traktowane jako nieważne i nie
będą brały udziału w loterii.
4. Punkt obsługi loterii – oznaczone miejsce w niżej wymienionej lokalizacji:
a. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza
Rzeszów (35- 326 Rzeszów, ul. Rejtana 65),
b. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy
Świat (35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 20),
c. Punkt
Obsługi
Mieszkańców
Urzędu
Miasta
Rzeszowa
Centrum
Kulturalno-Handlowym Millenium Hall (35-315 Rzeszów, al. Kopisto 1),
d. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Rzeszów (35-001
Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44),
e. Urząd Miasta Rzeszowa (Ratusz, Rynek 1, 35-064 Rzeszów),
f. Urząd Miasta Rzeszowa (ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów),
w których usytuowane będą urny promocyjne oraz dostępne będą papierowe formularze
zgłoszeniowe (kupony).
5. Punkty obsługi loterii czynne będą w okresie od 07.10.2021 r. do 31.12.2021 r.:
a. pkt. a – d - od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 18:00,
b. pkt. e – f - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30 oraz
środa w godz. 7:30 – 17:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zamknięcia punktów obsługi
loterii w związku z podjęciem przez upoważniony podmiot działający na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), działań
zapobiegawczych.
6. Urna promocyjna – zabezpieczony przed otwarciem i przygotowany dla potrzeb loterii
pojemnik, przeznaczony do wrzucania formularzy zgłoszeniowych (kuponów). Dla potrzeb
loterii przygotowanych będzie 6 (słownie: sześć) urn promocyjnych, które będą umieszczone
we wskazanych w §4 ust. 4 niniejszego Regulaminu lokalizacjach, tj. punktach obsługi loterii
(minimum jedna urna przypada na jeden punkt obsługi loterii).

§ 5. UCZESTNICY LOTERII
1. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora loterii oraz członkowie ich
najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z
osobami będącymi pracownikami Organizatora). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest
osoba zatrudniona zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej
(umowy o dzieło, umowy zlecenie).
2. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat z
zastrzeżeniem §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która:
- w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. dokonała czynności zameldowania w
Gminie Miasta Rzeszów lub dokonała zmiany zameldowania z innej gminy do Gminy Miasta
Rzeszów, oraz każda osoba fizyczna, która została mieszkańcem Gminy Miasta Rzeszów

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

3

poprzez przyłączenie Pogwizdowa Nowego na podstawie zmiany administracyjnej
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r.) granic miasta Rzeszowa.
- w dniu losowania nagrody głównej tj. w dniu 19.01.2022 r. będzie nadal zameldowana w
Gminie Miasto Rzeszów.

§ 6. ZASADY PROWADZENIA LOTERII
1. Każda osoba, spełniająca warunki określone §5 niniejszego Regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii powinna:
a. w okresie od dnia 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. dokonać czynności
zameldowania w Gminie Miasto Rzeszów lub dokonać zmiany zameldowania z innej
gminy do Gminy Miasto Rzeszów,
b. w dniu losowania nagrody głównej tj. w dniu 19.01.2022 r. być zameldowana w
Gminie Miasta Rzeszów,
c. zgłosić się do loterii poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
złożenie go wedle wyboru uczestnika za pośrednictwem strony internetowej lub do
urny w okresie od dnia 07.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. Po upływie terminu na dokonanie zgłoszeń do loterii, wszystkie zgłoszenia dokonane w
formie papierowej zostaną wyjęte z urn promocyjnych i sprawdzone przez Wewnętrzną
Komisję Nadzoru, o której mowa w § 11 niniejszego Regulaminu pod względem poprawności
zgłoszeń z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonane w formie
elektronicznej zostaną wydrukowane przez Organizatora i również sprawdzone przez Komisję
Nadzoru pod względem poprawności zgłoszeń z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Każde prawidłowe zgłoszenie zostanie umieszczone na liście uczestników loterii, z danymi
wymaganymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, i będzie miało nadany unikatowy
numer porządkowy. Unikatowemu numerowi porządkowemu nadanemu danemu zgłoszeniu
będzie odpowiadał numer losu, który zostanie umieszczony w urnie do losowania nagród w
dniu losowania.
3. Osoba, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do niniejszej loterii zostanie uznana za
uczestnika loterii.
4. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w loterii. Pozostałe
zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako duplikaty.
Wewnętrzna Komisja Nadzoru po upływie terminu do dokonywania zgłoszeń, dokona
sprawdzenia poprawności zgłoszeń pod względem zgodności zgłoszeń z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz, czy dana osoba nie dokonała więcej niż jednego zgłoszenia do
loterii. W sytuacji, gdy dana osoba dokonała więcej niż jednego zgłoszenia do loterii, duplikaty
zgłoszeń będą usuwane przez Komisję Nadzoru z puli zgłoszeń. Do losowania nagród
zostanie zakwalifikowane pierwsze prawidłowe zgłoszenie uczestnika loterii.
5. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę I, II lub III stopnia w całej loterii. Los z
numerem odpowiadającym unikatowemu numerowi porządkowemu nadanemu każdemu
zgłoszeniu, który zostanie wylosowany, nie bierze udziału w dalszym losowaniu nagród I, II
lub III stopnia, ale bierze udział w losowaniu nagrody głównej.
6. Uczestnik przystępując do loterii, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Wzięcie udziału w loterii
oznacza zgodę jej uczestnika na warunki loterii określone niniejszym Regulaminem.
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NAGRODY, MIEJSCE I TERMINY WYDANIA NAGRÓD
§ 7. NAGRODY
1.

Określenie rodzaju i wartości nagród dalej zwanych „Nagrodami”:
a. Nagrodą główną w loterii o łącznej wartości 71.644,00 zł brutto, jest jeden samochód
marki Hyundai i20 o wartości 62.000,00 zł brutto, wraz z opłaconym ubezpieczeniem
o wartości 2480 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7164,00
zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w
Loterii,
b. Nagrodami I-go stopnia w loterii o łącznej wartości 15.752 zł brutto, są cztery Laptop
ACER Nitro 5 AN515-55 15.6" IPS i5-10300H8GB SSD 512GB GeForce GTX1650
Windows 10Home+mysz, o wartości 3544,00 zł brutto każdy, wraz dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 394,00 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę
stosownego podatku od wygranej w Loterii,
c. Nagrodami II-go stopnia w loterii o łącznej wartości 13.328 zł brutto, są cztery
Hulajnogi elektryczne MI ELECTRIC SCOOTER PRO 2 AMGo wartości 2999,00 zł
brutto każdy, wraz dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,00 zł, która
zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w Loterii,
d. Nagrodami III-go stopnia w loterii o łącznej wartości 4.796 zł brutto, są cztery
zegarki SMARTWATCH SUUNTO 7 GRAPHITE COPPER o wartości 1.199,00 zł
brutto każdy.
2.
Nagrody w loterii zostaną wydane i rozliczone zgodnie z obowiązującym prawem
podatkowym – w szczególności zgodnie z art. 21 ust. 1 ust 6a, art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41
ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U.
2020, poz. 1406).
3. W przypadku nagród o których mowa w ust. 1 a—c, dodatkowe nagrody pieniężne
przeznaczone zostaną na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości
wygranej w loterii.
4. Łączna wartość nagród w loterii wynosi 105.520,00 zł brutto
§ 8. TERMIN I ZASADY LOSOWANIA NAGRÓD
1. Losowania laureatów nagród I, II oraz III stopnia odbędą się w dniach:
a. pierwsze losowanie odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. (spośród wszystkich zgłoszeń
w loterii, które wpłyną do 17.10.2021 r.) w biurze Organizatora, Nowogrodzka 50/54
lok.415, 00-695 Warszawa,
b. drugie losowanie odbędzie się w dniu 24.11.2021 r. (spośród wszystkich zgłoszeń w
loterii, które wpłyną do 14.11.2021 r.) w biurze Organizatora, Nowogrodzka 50/54
lok.415, 00-695 Warszawa,
c. trzecie losowanie odbędzie się w dniu 22.12.2021 r. (spośród wszystkich zgłoszeń w
loterii, które wpłyną do 12.12.2021 r.) w biurze Organizatora, Nowogrodzka 50/54
lok.415, 00-695 Warszawa,
d. czwarte losowanie odbędzie się w dniu 19.01.2022 r. (spośród wszystkich zgłoszeń w
loterii, które wpłyną do 31.12.2021 r.) w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Gminy Miasto
Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
e. losowanie laureata nagrody głównej odbędzie się w dniu:19.01.2022 r. spośród
wszystkich zgłoszeń w loterii, które wpłyną do 31.12.2021) nie później niż o g.12.00 w
Urzędzie Miasta Rzeszowa – Gminy Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
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2. Losowanie nagród odbędzie się w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, Polegać będzie
na ręcznym wyciąganiu z urny losów z unikatowymi numerami porządkowymi
przygotowanymi przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust 2 i 4
niniejszego Regulaminu.
3. W trakcie losowań, które odbędą się 27.10.2021 r., 24.11.2021 r., 22.12.2021 r. oraz
19.01.2022 r. zostaną wylosowane po jednej nagrodzie I, II oraz III stopnia, w pierwszej
kolejności podczas każdego z tych losowań zostanie laureat nagrody I, potem II a na końcu III
stopnia, następnie dodatkowo dla każdej nagrody wyłoniony zostanie jeden laureat
rezerwowy nagrody. Każda nagroda, w każdym z losowań będzie miała przypisanego
jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.
4. Laureat nagrody głównej zostanie wyłoniony podczas losowania, które odbędzie się
19.01.2022 r., w trakcie losowania zostanie wylosowany jeden laureat nagrody głównej, a
następnie trzech laureatów rezerwowy do nagrody głównej.

§ 9. OGŁASZANIE WYNIKÓW
1.

Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych
od daty losowania tj. zostaną powiadomieni o wygranej:
a. pierwszego losowania do dnia 02.11.2021 r., telefonicznie na numer telefonu
kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii.
b. drugiego
losowania do dnia 29.11.2021 r., telefonicznie na numer telefonu
kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii.
c. trzeciego losowania do dnia 27.12.2021 r., telefonicznie na numer telefonu
kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii.
d. czwartego losowania do dnia 24.01.2022 r., telefonicznie na numer telefonu
kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii.
e. losowania nagrody głównej do dnia 24.01.2022 r., telefonicznie na numer telefonu
kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata
loterii o wygranej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, a w szczególności: z
powodu podania przez laureata w formularzu błędnego numeru telefonu kontaktowego,
zmiany przez laureata numeru telefonu w czasie trwania loterii, w przypadku niepodjęcia
rozmowy telefonicznej przez laureata - pomimo co najmniej sześciu prób kontaktu
podejmowanych przez Organizatora, w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach
dnia. Organizator będzie próbował się skontaktować z laureatem w co najmniej
jednogodzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej sześć sygnałów
połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że
sygnał jest poza zasięgiem albo, że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się
za wykonaną i zalicza się do jednej z sześciu prób połączeń, o których mowa w zdaniu wyżej.
W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za
niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
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3. W trakcie rozmowy telefonicznej laureat zostanie poinformowany o konieczności doręczenia
mailem na adres: bok@nofsza.pl lub na adres biura loterii Organizatora: Nofsza sp. z o.o., ul
Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia powiadomienia laureata o wygranej (decyduje data wpływu wymaganych dokumentów
do biura Organizatora), następujących danych i dokumentów:
a.

zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Rzeszowa potwierdzające dokonanie
zameldowania przez laureata w okresie od 19.10.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. w
Gminie Miasto Rzeszów (Organizator nie pokrywa kosztów uzyskania takiego
zaświadczenia), wystawiony nie wcześniej niż w dniu 19.10.2020 r.
b. podania w formie pisemnej następujących danych: - imienia i nazwiska, - dokładnego
adresu zameldowania, - nr ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia w przypadku
braku posiadania nr PESEL, - własnoręcznego podpisu laureata, - oraz
własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszeniowym
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000) przez Nofsza sp. z o.o. dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem loterii „Loteria meldunkowa #RzeszowToMY” . Moje dane
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do
nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Zapoznałem
się z postanowieniami Regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. Wszelkie
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia.”
„Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i
filmów zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas realizacji loterii
promocyjnej, w mediach: Internecie, prasie, telewizji. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu
promocji loterii przez Organizatora i Urząd Miasta Rzeszowa Gminy Miasto Rzeszów”
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
otrzymania nagrody. Formularz do podania danych przez laureata nagrody będzie
dodatkowo przygotowany i zamieszczony na stronie internetowej loterii oraz na
stronie Organizatora. Laureat będzie mógł pobrać gotowy formularz, celem
wypełnienia i dostarczenia go do biura Organizatora.
4. Przesyłki z wymaganymi dokumentami zawierającymi oświadczenia i dane, o których mowa
w ust. 3, laureaci, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu, zobowiązani są
doręczyć na adres biura Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
telefonicznego (decyduje data wpływu wymaganych dokumentów do biura Organizatora).
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze laureatem nagrody lub nie doręczenia
Organizatorowi wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie określonym w § 9 ust. 4
niniejszego Regulaminu, laureat traci prawo do nagrody, a uprawnienia do danej nagrody
przechodzą na laureata z listy rezerwowej przypisanego do danej nagrody. W takim
przypadku Organizator dokona powiadomienia laureata rezerwowego w terminie 2 dni
roboczych liczonych w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik utracił prawo do nagrody
(niemożność kontaktu telefonicznego lub niedostarczenie dokumentów w wymaganym
terminie). Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych
zasadach jak w przypadku laureata danej nagrody.
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6. Przesyłki z wymaganymi dokumentami zawierającymi oświadczenia i dane laureatów
rezerwowych, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu, zobowiązani są doręczyć
na adres biura Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
telefonicznego (decyduje data wpływu wymaganych dokumentów do biura Organizatora).
7. Osoby rezerwowe do nagrody głównej będą weryfikowane zgodnie z procedurą § 9 ust. 3-5.
8. Wyniki losowania, tj. imię oraz pierwsza litera nazwiska laureata, będą na bieżąco podawane
w trakcie losowania oraz będą opublikowane na stronie internetowej loterii, a także na stronie
internetowej Organizatora. Przykładowy format ogłoszenia i publikacji wyników: „Jan K.”.
Wyniki losowania dostępne będą w okresie od dnia 15.02.2022 r. do dnia 17.03.2022 r.

§ 10. MIEJSCE I TERMIN WYDANIA NAGRÓD
1. Warunkiem odebrania nagród w loterii jest :
a. wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości
zawierającym zdjęcie oraz dane osobowe laureata zgodne z danymi podanymi w
formularzu zgłoszeniowym do loterii,
b. wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody.
2. Nagrody przewidziane w Loterii mogą być odebrane osobiście przez Laureata. Nagrodę w
imieniu Uczestnika może odebrać pełnomocnik, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z
podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez laureata i upoważniające do odbioru
danej nagrody.
3. Nagrody, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zostaną wydane laureatom poprzez ich
osobisty odbiór w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 , 35-064 Rzeszów, w
terminie do dnia 21.02.2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i
godzinie wydania nagród.
4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez laureata w terminie, o którym mowa w
ust. 3, nagroda będzie do odbioru w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów, w terminie do dnia 24.02.2022 r. w
każdym dniu roboczym.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
7. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.
8. Nagrody, które nie zostaną wydane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
pozostają w dyspozycji Organizatora.

NADZÓR NAD LOTERIĄ
§ 11. NADZÓR
1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii sprawować będzie Wewnętrzna Komisja
Nadzoru loterii powołana przez Organizatora loterii, zwana dalej „komisją”. W skład komisji
wejdą minimum dwie osoby, w tym przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do
nadzoru nad loteriami promocyjnymi.
2. Organizator wyda Regulamin działania komisji.
3. Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowań wszystkich nagród z podaniem jego
wyników.
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4. Do zadań komisji będzie należało w szczególności:
a. zapewnienie, aby losowanie nagród odbyło się spośród wszystkich zgłoszeń do loterii
spełniających warunki Regulaminu,
b. zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem loterii i zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c. udział w czynnościach wydawania wygranych nagród, sprawdzenie i potwierdzenie
posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
d. nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego,
e. udzielanie uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 12. SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Wszelkie reklamacje do niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w trakcie trwania loterii, najpóźniej w terminie do dnia
03.03.2022 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje należy składać
na adres biura loterii Organizatora: Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695
Warszawa lub na adres poczty elektronicznej office@nofsza.pl
2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019r w
sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019r. poz. 20)
każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry
hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni
roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia
17.03.2022 r.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 13. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LOTERII
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator - Nofsza spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe
Uczestników Loterii 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
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Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi
ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania
dokumentacji, 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 udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. 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 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. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie
ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
2. Podanie danych przez uczestników loterii w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia jest
dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 15. SPRAWY NIEUREGULOWANE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, ROZPORZĄDZENIA 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), Ustawy z dnia 10 maja
2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.)
.
2. Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty
nagród do wysokości wartości puli nagród określonej w Regulaminie loterii.
3. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się
z Organizatorem za pośrednictwem adresu kontaktowego bok@nofsza.pl lub też kontaktować
się telefonicznie z Organizatorem pod numerem telefonu (58) 573 12 21 w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 (koszt połączenia ponosi uczestnik
zgodnie z taryfą operatora).
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