REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Urodzinowa Loteria Purmo”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Urodzinowa Loteria Purmo”
(„Loteria”).
2. Celem Loterii jest promocja produktów marki Purmo, których dystrybutorem jest
spółka Purmo Group Poland Sp. z o.o., Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000193176, NIP: 6420004663, REGON: 270217960.
§2
Organizatorem Loterii jest 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 („Organizator”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Gdańsku.
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
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. z 2022 r. poz. 888).
§6
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 01.06.2022 roku do 20.01.2023 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
§7
1. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 01.06.2022 roku do dnia
20.01.2023 roku na stronach internetowych: www.purmo.pl oraz www.nofsza.pl.
2. Aby zrezygnować z udziału w Loterii, Uczestnik Loterii, w każdym czasie jej trwania
może przesłać oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Loterii (pocztą na adres
Organizatora lub mailowo na adres: bok@nofsza.pl).
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II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§8
1. Loteria jest organizowana w ramach akcji promocyjnej pod nazwą: „Urodzinowa
akcja punktowa Purmo” („Akcja”), skierowana do uczestników tej Akcji.
2. Akcja jest urządzana przez spółkę Purmo wskazaną w par 1 pkt 2 Regulaminu i jest
skierowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Celem Akcji jest zbieranie
punktów przez jej uczestników, które przyznawane są za dokonanie zakupów
określonych produktów marki Purmo. Szczegółowe zasady Akcji oraz przyznawania
punktów znajdują się w regulaminie Akcji, który dostępny jest na stronie internetowej
www.purmo.pl.
3. Uczestnikiem Loterii („Uczestnik” lub „Przedsiębiorca”), z zastrzeżeniem pozostałych
punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl pkt 2 niniejszego paragrafu
do wzięcia w niej udziału, która w terminie od dnia 01.06.2022 roku spełni łącznie
poniższe warunki:
a. posiada status uczestnika Akcji,
b. posiada na swoim indywidualnym koncie uczestnika Akcji przynajmniej 6
punktów (uzyskanych do dnia 31.10.2022 roku zgodnie z Regulaminem
Akcji),
c. do dnia 23.11.2022 roku dokona zgłoszenia udziału w Loterii („Zgłoszenie”) w
sposób określony w pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia w terminie od godziny 00:00:00 dnia
01.06.2022 roku do godziny 23:59:59 dnia 23.11.2022 roku za pomocą wysyłki
wiadomości e-mail na adres: loteria30lat@purmogroup.com zawierającą prawidłowo
wypełniony formularz. Prawidłowo wypełniony formularz zawierają następujące dane
Uczestnika:
a. imię i nazwisko osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu Uczestnika,
b. adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu Uczestnika,
c. numer telefonu osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu Uczestnika,
d. nazwa (pełna lub skrócona) Uczestnika, który uzyskał punkty w Akcji,
e. numer NIP Uczestnika,
f. adres do korespondencji Uczestnika,
g. deklarowana liczba punktów jaką uzbierał Uczestnik w Akcji (pole
nieobligatoryjne),
h. wyrażenie zgody na udział w Loterii poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola
i. data i podpis.
Wersję PDF formularza Uczestnik może pobrać i wydrukować ze strony:
www.purmo.pl.
5. Po dokonaniu Zgłoszenia, zwrotnie na adres, z którego wysłano Zgłoszenie, zostanie
wysłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia wraz z
informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
6. Uczestnik powinien dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w Loterii. W przypadku
większej liczby Zgłoszeń pod uwagę będzie brane Zgłoszenie dokonane jako
pierwsze w kolejności.
7. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia w Loterii oraz posiada na swoim koncie
uczestnika Akcji przynajmniej 6 punktów otrzymuje odpowiednią liczbę losów w
losowaniu nagród, według zasady, że za każdy 1 punkt uzyskany w Akcji
Przedsiębiorca otrzymuje 1 los.
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8. Warunkiem zamiany punktów na losy w losowaniu jest dokonanie Zgłoszenia w
Loterii, posiadanie statusu członka Akcji oraz posiadanie nie mniej niż 6 punktów na
indywidualnym koncie uczestnika Akcji.
9. Procedura zamiany punktów posiadanych na indywidualnym koncie uczestnika Akcji
na losy w losowaniu nagród odbywać się będzie od dnia 01.06.2022 roku do dnia
28.11.2022 roku pod nadzorem członków Komisji Loterii, o której mowa w par 13
Regulaminu.

III. Nagrody
§9
1. Nagrodami głównymi w Loterii są:
a. Nagroda I stopnia: Samochód marki TOYOTA PROACE CITY MY22 – 1
nagroda o wartości 93.500,00 zł brutto,
b. Nagroda II stopnia: Zestaw narzędzi o łącznej wartości 6 692,00 zł brutto – 2
nagrody o łącznej wartości 13 384,00 zł brutto. Każdy zestaw składa się z:
skład zestawu
Zaciskarka akumulatorowa Mini
Rozwijacz metalowy składany
Zestaw kalibratorów z walizką
Nożyce 14-20 mm
Kombinezon 30 lat
Bluza 30 lat

ilość w
zestawie
1
1
1
1
1
1

cena brutto
5 100,00
890,00
300,00
125,00
165,00
112,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

c. Nagroda III stopnia: Zestaw narzędzi o łącznej wartości 5 677,00 zł brutto – 4
nagrody o łącznej wartości 22 708,00 zł brutto. Każdy zestaw składa się z:
skład zestawu
Zaciskarka akumulatorowa Mini
Zestaw kalibratorów z walizką
Kombinezon 30 lat
Bluza 30 lat

ilość w
zestawie
1
1
1
1

cena brutto
5 100,00
300,00
165,00
112,00

zł
zł
zł
zł

d. Nagroda IV stopnia: Zestaw narzędzi o łącznej wartości 3 850,40 zł brutto – 3
nagrody o łącznej wartości 11 551,20 zł brutto. Każdy zestaw składa się z:
skład zestawu
Kamera termowizyjna Flir C5
Kombinezon 30 lat
Bluza 30 lat

ilość w
zestawie
1
1
1

cena brutto
3 573,40 zł
165,00 zł
112,00 zł
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e. Nagroda V stopnia: Zestaw narzędzi o łącznej wartości 1 167,00 zł brutto – 3
nagrody o łącznej wartości 3 501,00 zł brutto. Każdy zestaw składa się z:
skład zestawu
Rozwijacz metalowy składany
Kombinezon 30 lat
Bluza 30 lat
f.

ilość w
zestawie

cena brutto
1
890,00 zł
1
165,00 zł
1
112,00 zł

Nagroda VI stopnia: Zestaw narzędzi o łącznej wartości 702,00 zł brutto – 7
nagród o łącznej wartości 4 914,00 zł brutto. Każdy zestaw składa się z:

skład zestawu
Zestaw kalibratorów z walizką
Nożyce 14-20 mm
Kombinezon 30 lat
Bluza 30 lat

ilość w
zestawie
1
1
1
1

cena brutto
300,00
125,00
165,00
112,00

zł
zł
zł
zł

g. Nagroda VII stopnia: Zestaw narzędzi o łącznej wartości 288,07 zł brutto – 10
nagród o łącznej wartości 2 880,70 zł brutto. Każdy zestaw składa się z:
skład zestawu
Kombinezon 30 lat
Bluza 30 lat
Czapeczka 30 lat

ilość w
zestawie

cena brutto
1
165,00 zł
1
112,00 zł
1
11,07 zł

2. „Nagrodami dla najlepszych” są: 30 zestawów o łącznej wartości 32.228,70 zł brutto.
Każdy zestaw ma wartość 1 074,29 zł brutto i składa się z:
skład zestawu
Kamera Inspekcyjna
M12IC-201C M-SPECTOR
Kombinezon 30 lat

ilość w
zestawie

cena brutto
1
1

909,29 zł
165,00 zł

3. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 184.667,60 zł brutto.
4. Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
nabędą prawo do nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru
szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego
lub pieniężnego. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby
trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.
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IV. Losowania Nagród głównych
§10
1. Losowanie nagród głównych w Loterii odbędzie się w lokalu przy ul. Ciszewskiego 15
02-777 Warszawa w dniu 06.12.2022 roku. Losowanie nagród głównych odbędzie
się spośród wszystkich losów Uczestników, którzy na dzień losowania posiadają
status uczestnika Akcji. Warunkiem udziału w danym losowaniu jest dokonanie
Zgłoszenia w Loterii, posiadanie w dniu losowania statusu uczestnika Akcji oraz
minimum 6 losów uzyskanych zgodnie z trybem pkt 7-9 par 8 Regulaminu.
2. Nagrody zostaną rozlosowane w kolejności od najmniej do najbardziej
wartościowych (począwszy od nagród VII do nagrody I stopnia).
3. Każdy Uczestnik będzie figurował w komputerowej bazie danych w ilości stanowiącej
odpowiednik liczby posiadanych losów, uzyskanych stosownie do postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Losowanie odbędzie się przy użyciu urządzenia losującego lub w sposób ręczny. O
sposobie losowania decyduje Komisja. W przypadku sposobu ręcznego losowanie
odbędzie się w następujący sposób: do każdego losu dopuszczonego do losowania,
przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby
porządkowe będą równe liczbie losów dopuszczonych do losowania (zwanych dalej
„Liczbami Porządkowymi”). 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, itd. W
każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z
zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez
wartość pierwszej 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). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie
losów. 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 losów uprawnionych do 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 losów uprawnionych do losowania.
5. Jeden los może być wylosowany w losowaniu nagród głównych II-VII stopnia
wyłącznie jeden raz. W losowaniu nagrody głównej I stopnia biorą udział zwycięskie
losy wylosowane do nagród II – VII stopnia.
6. W Loterii jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 2 nagrody główne II – VII
stopnia oraz nagrodę główną I stopnia.
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V. Sposób przyznania nagród dla najlepszych
§11
1. Nagrody dla najlepszych zostaną przyznane w dniu 06.12.2022 roku w lokalu przy ul.
Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w następujący sposób:
a. 30-stu Uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę losów w Loterii otrzyma
„nagrodę dla najlepszych” wskazaną w pkt 2 par 9 Regulaminu,
b. Pod uwagę brane są wszystkie losy otrzymane w sposób wskazany w pkt 7-9
par 8 Regulaminu,
c. Warunkiem przyznania nagrody dla najlepszych jest dokonanie Zgłoszenia w
Loterii oraz posiadanie w dniu 29.11.2022 roku statusu uczestnika Akcji oraz
nie mniej niż 6 punktów na koncie uczestnika Akcji,
d. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników posiada tą samą liczbę
losów, wówczas o prawie do nagrody decyduje losowanie. Losowanie
odbędzie się ręcznie – do każdego Uczestnika biorącego udział w losowaniu
przynależeć będzie jeden los z imieniem, nazwiskiem i numerem NIP
Uczestnika. Losy zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby dane
Uczestników były niewidoczne. Losowanie odbędzie się ręcznie poprzez
wyciągnięcie losu przez osobę wyznaczoną przez Komisję Loterii.
2. Zwycięzca dowolnej nagrody głównej może zostać zwycięzcą nagrody dla
najlepszych.
VI. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
§12
1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia losowania pod numer telefonu zwycięzcy, będzie
dzwonić przedstawiciel Organizatora z informacją o wygranej nagrodzie.
2. Organizator wykona trzy próby połączeń telefonicznych. Przez nieudaną próbę
połączenia ze zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 6
sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z
użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny, blokada połączeń z numerami zastrzeżonymi), przerwanie połączenia
przez Uczestnika, odebranie połączenia przez osobę, która nie jest zwycięzcą i brak
możliwości przekazania podczas połączenia telefonicznego słuchawki zwycięzcy.
Próby będą wykonywane do czasu uzyskania połączenia ze zwycięzcą lub
wykonania trzech prób połączeń. Każda próba zostanie wykonana w innym dniu.
Koszt połączeń telefonicznych ze zwycięzcami ponosi Organizator.
3. Ponadto, do każdego zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca
informacje o wyniku losowania, rodzaju wygranej nagrody oraz o wykonaniu przez
Organizatora próby trzech połączeń telefonicznych, które wykona Organizator
zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku zwycięzców nagród I
stopnia oraz nagrody dla najlepszych wskazanej w pkt 2 d par 9 Regulaminu ww.
wiadomość e-mail zawierać będzie dodatkowe informacje o konieczności podania
swoich danych osobowych (wskazanych w pkt 4 niniejszego paragrafu) w jeden z
poniższych sposobów:
a. podczas skutecznej próby połączenia telefonicznego, którą wykonał
Organizator zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu,
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lub
b. poprzez wykonanie połączenia przez zwycięzcę na numer podany w
wiadomości e-mail najpóźniej do dnia 16.12.2022 roku. Połączenie należy
wykonać w godzinach od 10:00 do 16:00, koszt połączenia ponosi zwycięzca.
4. Zwycięzca, który odbierze połączenie telefoniczne zostanie poinformowany o tym, że
został wylosowany do nagrody w Loterii oraz o rodzaju wygranej nagrody. Podczas
rozmowy telefonicznej Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić adres do
korespondencji, na który zostanie wysłana nagroda. Zwycięzca nagrody głównej I
stopnia jest zobowiązany podczas rozmowy telefonicznej: podać dokładne dane
adresowe wraz z kodem i miejscowością, numer dokumentu tożsamości oraz numer
PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, Zwycięzca jest zobowiązany podać
datę urodzenia oraz obywatelstwo.
5. W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody głównej I stopnia nie spełni warunku
określonego w pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu lub wszystkie trzy próby połączeń będą
nieudane, wówczas traci on prawo do nagrody.
6. Wyniki losowania w postaci nazwy firmy zostaną ogłoszone na stronie www.purmo.pl
najpóźniej dnia 21.12.2021 roku.
7. Nieprzyznane nagrody zgodnie z powyższym trybem pozostają do dyspozycji
Organizatora.
8. Nagroda główna I stopnia zostanie wydana w miejscu i terminie wskazanym przez
Organizatora telefonicznie oraz w kontakcie mailowym z laureatem. Ostateczny
termin wydania nagrody głównej I stopnia upływa 30.12.2022 roku.
9. Nagrody główne II-VII stopnia oraz nagrody dla najlepszych zostaną wysłane pocztą
kurierską lub zostaną dostarczone przez przedstawiciela Organizatora do dnia
30.12.2022 roku.
10. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Przedsiębiorcy zobowiązani są samodzielnie dokonać rozliczenia
należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody, stanowiących
przychód z ich działalności gospodarczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Sposób nadzoru nad loterią
§ 13
Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja
Loterii („Komisja”), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez
Organizatora. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu
szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 888).

VIII. Postępowanie reklamacyjne
§ 14
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do
dnia 06.01.2023 roku, w formie papierowej jak i poprzez wiadomość e-mail. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku
osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres biura Organizatora: Biuro
Nofsza Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 415, 00-695 Warszawa, lub data
wpłynięcia
wiadomości
e-mail
na
skrzynkę
e-mailową
Organizatora:
office@nofsza.pl.
Reklamacje rozpatruje Komisja.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku 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 gry,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry tj. loteria
promocyjna „Urodzinowa Loteria Purmo”, jak również treść żądania. W przypadku
zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry
podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania,
jednak nie później niż do dnia 20.01.2023 roku (włączając w to zawiadomienie
Uczestnika o wyniku reklamacji).
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie
powszechnym.
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.

XI. Ochrona danych osobowych
§ 15
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:
a. administratorem danych osobowych Uczestników Loterii w zakresie w jakim
dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i
organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem
administratorem danych osobowych Loterii jest Organizator,
b. dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, 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 urządzeniem Loterii i obowiązkami
sprawozdawczymi,
c. w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „PURMO” w zakresie w
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jakim dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i
organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym
Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,
d. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wzięcia udziału w Loterii,
e. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do podanych danych osobowych,
prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
podanych danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania podanych danych osobowych, prawo żądania przenoszenia
podanych danych osobowych, Oświadczenia o powyższym Uczestnik może
złożyć w formie pisemnej na adres administratora lub na adres e-mail:
office@nofsza.pl,
f. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna,
że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
g. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratorów
innym podmiotom tj. w szczególności, podmiotom świadczącym usługi
serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz
podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia
nagród, a także podmiotom obsługującym administratorów prawnie i
księgowo,
h. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane
osobowe Zwycięzców mogą być jednak przechowywane w okresie
przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
i. dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
j. administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym
profilowania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłki wiadomości e-mail do Uczestników Loterii
(na ich adresy e-mail podane w Zgłoszeniach) zawierających wyłącznie informacje
ściśle związane z organizacją i przebiegiem Loterii, np. wiadomości o zbliżającym się
terminie losowania, liczbie nagród, która pozostała do rozdysponowania i inne).

X. Postanowienia końcowe
§ 16
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. ustawa z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn.zm).
2. Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
nabędą prawo do nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru
szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego,
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pieniężnego. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie
wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.
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