REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Wygrywamy zaczyna się od WY”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Loterii
Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Wygrywamy zaczyna się od WY”
(dalej: „Loteria”).
§2
Podmiot urządzający Loterię
Organizatorem Loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Targowej 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców, którego akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 7411, posiadający kapitał
zakładowy 279 142 000 złotych, NIP 525-00-10-982 (dalej: „Organizator” lub „TS”).
§3
Organ wydający zezwolenie
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz.
888 z późn. zm.).
§4
Obszar Loterii
Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Czas trwania Loterii
1. Loteria rozpoczyna się dnia 19 października 2022 r. i trwa do dnia 11 marca 2023 r.
(przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
2. Okres sprzedaży Produktów Promocyjnych rozpoczyna się dnia 20 października
2022 r. o godz. 6:30:00 i trwa do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 23:54:00.
3. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

1.

2.

§6
Definicje
Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020
r. poz. 1920).
Głosowanie – czynność polegająca na oddaniu głosu za pośrednictwem Strony
Internetowej na jeden z obiektów sportowych lub kulturalnych, odbywająca się
w terminie od 20 października 2022 r. od godziny 6:30:00 do 20 listopada 2022 r. do
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godziny 23:59:59 w którym na zasadach wskazanych w § 13 otwarte są bramki
czasowe. Listę obiektów sportowych i kulturalnych biorących udział w Loterii
stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
3.

Kod Promocyjny (Kod QR) – unikalny, alfanumeryczny, składający się
z 11 (słownie: jedenastu) znaków kod, przedstawiony dodatkowo w formie grafiki
w kształcie kwadratu. Kod QR jest możliwy do zeskanowania za pomocą urządzenia
posiadającego techniczne możliwości skanowania kodów QR. Po zeskanowaniu Kodu
QR Uczestnik przekierowywany jest na stronę www.gramywygrywamy.pl gdzie po
dokonaniu Głosowania otrzymuje informację o wygranej bądź jej braku. Kod
Promocyjny może być również wpisany ręcznie na Stronie Internetowej.
Kod Promocyjny drukowany jest przez Terminal lub Terminal Samoobsługowy,
a w przypadku dokonania zakupów w Serwisie Internetowym lub aplikacji mobilnej
wydawany jest po wyrażeniu zgód i oświadczeń o których mowa w § 9 ust. 3 pkt. 2,
elektronicznie, bezpośrednio na adres e-mail Uczestnika wskazany podczas
zakładania konta w Serwisie lub w aplikacji. Kody Promocyjne za zakupy w Serwisie
Internetowym lub w aplikacji mobilnej wysyłane są na adres e-mail w ciągu 2 Dni
Roboczych licząc od dnia dokonania zakupów lub pobrania opłaty za Subskrypcję,
z wyjątkiem Kodów Promocyjnych należnych za dokonanie zakupu Produktów
Promocyjnych lub założenie Subskrypcji w dniach 17 i 18 listopada 2022 r., które
wydawane są do dnia 19 listopada 2022 r. do godziny 23:59:59. W przypadku
transakcji dokonanej poprzez Serwis Internetowy lub w aplikacji mobilnej Kod
Promocyjny przyznawany jest każdorazowo:
1) W przypadku zakupu Lotto, Lotto z opcją Plus, Eurojackpot, Multi Multi, Multi
Multi Plus, Ekstra Pensja, Ekstra Pensja z opcją Ekstra Premia, Keno, Keno
z Mnożnikiem, Szybkie 600, Mini Lotto, Kaskada, Gierki – po dokonaniu zakupu
Produktu Promocyjnego podczas jednej sesji tj. jednego zalogowania się do
Serwisu Internetowego lub aplikacji zakończonej wylogowaniem się z Serwisu
lub z aplikacji.
2) W przypadku Subskrypcji - za każdą założoną w Okresie Promocyjnym
Subskrypcję o wartości co najmniej 1 zł.
Jednorazowy (w ramach jednej opłaconej transakcji lub sesji lub Subskrypcji) zakup
Produktu Promocyjnego uprawnia do otrzymania wyłącznie jednego Kuponu
Promocyjnego lub Kodu Promocyjnego, niezależnie od wartości tej transakcji lub sesji
lub Subskrypcji. Przy zamiarze dokonania transakcji lub sesji lub Subskrypcji
będących wielokrotnością 1 zł Uczestnik powinien rozdzielić zakupy w taki sposób,
aby powstały dwie (lub więcej) transakcje lub sesje lub Subskrypcje, uprawniające do
otrzymania dwóch (lub więcej) Kuponów Promocyjnych z Kodem Promocyjnym, lub
Kodów Promocyjnych przesyłanych na adres e-mail. Za każdą transakcję, sesję lub
Subskrypcję musi zostać dokonana oddzielna płatność, z zastrzeżeniem konieczności
każdorazowego zakończenia sesji poprzez wylogowanie się z Serwisu Internetowego
lub z aplikacji mobilnej LOTTO.
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4.

Kolektor (Sprzedawca) – osoba fizyczna, która posiada aktualne uprawnienia
do sprzedaży produktów TS, oraz prowadzi sprzedaż produktów TS w Okresie
Promocyjnym, posiadająca swój indywidualny numer Kolektora.

5.

Kupon Promocyjny – wydawany przez Kolektora za pośrednictwem Terminala lub
przez Terminal Samoobsługowy wydruk z Kodem Promocyjnym, umożliwiający
udział w Loterii po spełnieniu pozostałych warunków określonych w Regulaminie,
będący podstawą do przejścia pozytywnej weryfikacji i otrzymania nagrody. Kupon
Promocyjny drukuje się zawsze do pierwszego kuponu gry w obrębie transakcji
spełniającej warunki Loterii jako integralna część tego kuponu gry, a w przypadku
zakupu loterii pieniężnej (Zdrapki) jako osobny wydruk. Za dokonanie zakupów w
Serwisie Internetowym lub w aplikacji mobilnej Kupon Promocyjny nie jest
wydawany, a Kod Promocyjny udostępniany jest na zasadach opisanych w ust. 3.

6.

Kupon Cząstkowy – rodzaj kuponu gry dostępny wyłącznie w sieci naziemnej dla
gier liczbowych Lotto, Lotto z opcją Plus, Mini Lotto oraz Eurojackpot określający
udział w zawartym zakładzie lub zakładach (zgodnie ze złożoną przez gracza
dyspozycją). Liczba wydrukowanych z Terminala Kuponów Cząstkowych jest równa
liczbie udziałów w danym zakładzie oraz w ewentualnej wygranej przypadającej na
ten zakład w grach liczbowych Lotto, Lotto z opcją Plus, Mini Lotto, Eurojackpot.
Szczegółowe zasady dotyczące Kuponów Cząstkowych zostały zawarte
w regulaminach gier liczbowych: Lotto oraz Plus, Mini Lotto, Eurojackpot dostępnych
w Serwisie Internetowym.

7.

Laureat – Uczestnik wyłoniony zgodnie z Regulaminem, potencjalny Zwycięzca
nagrody.

8.

Okres Promocyjny – okres sprzedaży Produktów Promocyjnych, który rozpoczyna
się dnia 20 października 2022 r. o godz. 6:30:00 i trwa do dnia 18 listopada 2022 r.
do godz. 23:54:00.

9.

Oświadczenie (Formularz) – udostępniony przez TS w sposób określony
§ 10 ust. 1 pkt. 4 i 5 Formularz elektroniczny, który Laureat wypełnia i wysyła
poprzez wciśnięcie przycisku „Wyślij”. Prawidłowe wysłanie Formularza jest
potwierdzane komunikatem na ekranie. Wzory Oświadczeń stanowią odpowiednio:
załącznik
nr 1 dla nagrody I stopnia, załącznik nr 2 dla nagrody II stopnia, załącznik nr 3 dla
nagrody III stopnia.

10. Produkt Promocyjny – dowolne produkty znajdujące się w ofercie LOTTO, których
wartość wynosi co najmniej 1 zł (słownie: jeden złoty) kupione
w ramach jednej transakcji, z zastrzeżeniem, że w Serwisie Internetowym oraz
w aplikacji mobilnej w Loterii biorą udział produkty: Lotto, Lotto z opcją Plus,
Eurojackpot, Multi Multi, Multi Multi Plus, Ekstra Pensja, Ekstra Pensja z opcją Ekstra
Premia, Keno, Keno z Mnożnikiem, Szybkie 600, Mini Lotto, Kaskada, Gierki.
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11. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki, na których odbywa się loteria
promocyjna pod nazwą „Wygrywamy zaczyna się od WY”.
12. Serwis Internetowy (Serwis) – strona www.lotto.pl poprzez którą Uczestnik może
dokonywać zakupu Produktów Promocyjnych i z zastrzeżeniem czynności
wskazanych w § 9 ust. 3 pkt. 2 otrzymywać Kody Promocyjne na adres e-mail podany
podczas rejestracji do Serwisu. Serwis Internetowy umożliwia zakup Produktów
Promocyjnych przez całą dobę z wyłączeniem przerw technicznych.
13. Strona Internetowa – strona www.gramywygrywamy.pl na której udostępniane są
informacje dotyczące Loterii, Regulamin, lista obiektów sportowych i kulturalnych
podlegających Głosowaniu, lista Zwycięzców oraz mechanizm służący do weryfikacji
wygranej lub jej braku. Strona dostępna jest dla Uczestników Loterii od dnia 20
października 2022 r. od godziny 6:30:00 do dnia 11 marca 2023 r. do godziny
23:59:59.
14. Subskrypcja – funkcjonalność dostępna w Serwisie Internetowym oraz w aplikacji
mobilnej polegająca na ustawieniu przez Uczestnika automatycznego zawierania
zakładów na kolejne losowania wybranej gry. Subskrypcja stanowi jeden ze
sposobów nabycia Produktów Promocyjnych.
15. Terminal – urządzenie w sieci naziemnej służące do rejestracji sprzedaży produktów
znajdujących się w ofercie TS.
16. Terminal Samoobsługowy – urządzenie w sieci naziemnej
do samodzielnego zakupu produktów znajdujących się w ofercie TS.

służące

17. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która nabyła w Okresie Promocyjnym Produkt
Promocyjny jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, mająca
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca pozostałe
wymagania opisane w Regulaminie.
18. Zwycięzca – Laureat Loterii zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania
wymagań uczestnictwa i wydania nagrody.
PRZEDMIOT LOTERII

§7
Przedmiot Loterii
Loterią objęte są Produkty Promocyjne sprzedawane za pośrednictwem Terminali,
Terminali Samoobsługowych, Serwisu Internetowego oraz aplikacji mobilnej LOTTO.
Aplikację mobilną można pobrać z Serwisu Internetowego na urządzenia (telefony,
tablety) z system Android, iOS oraz urządzenia Huawei. W aplikacji mobilnej LOTTO
sprzedaż dostępna jest na zasadach analogicznych jak w Serwisie Internetowym.
Z udziału w Loterii wyłączone są produkty TS sprzedawane w kasach Carrefour.
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UCZESTNICY LOTERII

1.

2.

3.

§8
Uczestnicy Loterii
Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, spełniające warunki określone
w § 6 ust. 17 Regulaminu, które nabyły w Okresie Promocyjnym Produkt Promocyjny
i otrzymały Kupon Promocyjny wydany z Terminala lub Terminala Samoobsługowego,
lub otrzymały Kod Promocyjny w wersji elektronicznej, oraz spełniają pozostałe
wymagania opisane w Regulaminie.
W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady
Nadzorczej, Zarządu) spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
i IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, członkowie Komisji nadzoru Loterii oraz
pracownicy TS fizycznie zaangażowani w prace związane z organizacją, prowadzeniem
i rozliczeniem Loterii, a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób.
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII

§9
Warunki uczestnictwa w Loterii
1. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w Głosowaniu.
2. Sprzedaż Produktów Promocyjnych jest realizowana w Okresie Promocyjnym na terenie
całej Polski na: Terminalach, Terminalach Samoobsługowych, w Serwisie Internetowym
oraz w aplikacji mobilnej. W sieci naziemnej (Terminale, Terminale Samoobsługowe)
Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy kolektur, oraz w czasie otwarcia
punktów, w których znajdują się Terminale Samoobsługowe. Szczegóły dotyczące
sprzedaży w Serwisie Internetowym znajdują się w § 6 ust. 12 Regulaminu. Poza Okresem
Promocyjnym produkty zdefiniowane jako Produkt Promocyjny są dostępne w sprzedaży,
jednak ich zakup nie uprawnia do otrzymania Kuponu Promocyjnego, Kodu Promocyjnego
i udziału w Loterii.
3. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez:
1) W sieci naziemnej, dokonanie w Okresie Promocyjnym zakupu Produktu
Promocyjnego o wartości co najmniej 1 złoty w ramach jednej opłaconej
transakcji i odebranie od Kolektora lub z Terminala Samoobsługowego Kuponu
Promocyjnego lub:
2) W Serwisie Internetowym lub aplikacji mobilnej, po zalogowaniu się do Serwisu
lub aplikacji mobilnej i wyrażeniu zgody na udział w Loterii poprzez:
a) zaznaczenie pola checkbox
„Czy chcesz wziąć udział w Loterii
promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od WY” i otrzymywać Kody
Promocyjne na adres e-mail?”.
b) Zaznaczenie wymaganych do udziału w Loterii oświadczeń i zgód:
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a. Potwierdzam że mam ukończone 18 lat i że zapoznałem/(am) się
z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się
od WY”.
b. Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii
promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od WY” nie jestem członkiem
organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu)
spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i IGT
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, członkiem Komisji nadzoru
Loterii oraz pracownikiem TS fizycznie zaangażowanym w prace
związane z organizacją, prowadzeniem i rozliczeniem Loterii,
a także członkiem najbliższej rodziny wszystkich ww. osób.
c) Dokonanie w Okresie Promocyjnym zakupu Produktu Promocyjnego
w ramach jednej opłaconej sesji o wartości co najmniej
1 złoty, zakończonej wylogowaniem się z Serwisu Internetowego lub
aplikacji mobilnej.
4. Kupon Promocyjny wydawany jest po spełnieniu warunku zakupu Produktu
Promocyjnego na Terminalu lub Terminalu Samoobsługowym.
5. W Serwisie Internetowym lub aplikacji mobilnej Kod Promocyjny wysyłany jest na
adres e-mail Uczestnika Loterii na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 3 i ust. 12 po
spełnieniu warunku o którym mowa w ust. 3 pkt. 2.
6. Uczestnik Serwisu Internetowego oraz aplikacji mobilnej może wycofać zgodę na
otrzymywanie Kodów Promocyjnych. W takiej sytuacji powinien użyć
linku umieszczonego na dole w wiadomości e-mail z otrzymanym Kodem
Promocyjnym. TS realizuje zgłoszenie Uczestnika i w ciągu dwóch Dni Roboczych
wstrzymuje wysyłkę wiadomości e-mail z Kodami Promocyjnymi.
7. Unieważnienie Produktu Promocyjnego, do którego został wydany Kupon
Promocyjny powoduje, że wydany Kupon Promocyjny zostaje anulowany. Zakupy
dokonane w Serwisie Internetowym lub w aplikacji mobilnej nie podlegają
unieważnieniom.
8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
że każdorazowo spełni warunki określone w Regulaminie.
9. Kupony Promocyjne i Kody Promocyjne wydawane są jednokrotnie tj. bez możliwości
wystawienia duplikatu. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Promocyjnego lub
trwałego usunięcia Kodu Promocyjnego ze skrzynki pocztowej Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec TS.
10. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne tj. takie, które
zostały wydrukowane z Terminala lub Terminala Samoobsługowego, oraz Kody
Promocyjne wysyłane do Uczestników na adres e-mail podany podczas rejestracji do
Serwisu Internetowego lub w aplikacji mobilnej po dokonaniu zakupu Produktu
Promocyjnego. Wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowości Kuponów
Promocyjnych i Kodów Promocyjnych rozstrzygane są przez Komisję wskazaną
w § 16.
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11. W przypadku nieotrzymania Kuponu Promocyjnego po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie Uczestnik powinien zażądać jego wydania.
Po opuszczeniu kolektury Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania
Kuponu Promocyjnego.
12. W Loterii biorą udział wyłącznie Kody Promocyjne wygenerowane z systemu TS, oraz
Kody, których sprawdzenie na Stronie Internetowej nastąpiło po dacie
wydrukowania Kuponu Promocyjnego z Terminala lub Terminala Samoobsługowego,
oraz po dacie przesłania Kodu Promocyjnego na adres e-mail.
13. Przed dokonaniem zakupu na Terminalu Samoobsługowym Uczestnik powinien
upewnić się, że wyświetlana kwota salda jest wyzerowana. Brak wyzerowania salda
przed zakupem może spowodować, że Uczestnik nie otrzyma Kuponu Promocyjnego.
Na Terminalu Samoobsługowym Kupon Promocyjny jest wydawany po dokonaniu
zakupu Produktów Promocyjnych tj. wraz z wydaniem przez Terminal
Samoobsługowy pierwszego kuponu gry lub loterii pieniężnej o wartości co najmniej
1 zł (słownie: jeden złoty).
14. W przypadku zakupu Kuponu Cząstkowego wydawany jest 1 (jeden) Kupon
Promocyjny tj. do pierwszego drukującego się z Terminala kuponu gry.
15. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią
Regulaminu.
16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
W przypadku, gdy Komisja, o której mowa w § 16, stwierdzi naruszenie przez
Uczestnika zasad udziału w Loterii, bądź działań nieuczciwych – ma prawo wykluczyć
takiego Uczestnika z Loterii.
17. TS zastrzega sobie prawo wykluczenia z Loterii tych Uczestników, którzy
przedstawili Kupony Promocyjne w stosunku do których zachodzą wątpliwości, co do
ich autentyczności (w szczególności podrobione bądź szczątkowe tj. takie, które
zostały pozbawione części pozwalającej na ich identyfikację w systemie
sprzedażowym).
18. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego (tj. bez użycia narzędzi i skryptów
wspomagających) wprowadzania Kodów Promocyjnych. W przypadku użycia przez
Uczestnika narzędzi programistycznych, algorytmów lub innych automatów
(skryptów), TS zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Uczestnika z Loterii.
W przypadku stwierdzenia przez TS, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii
poprzez użycie narzędzi programistycznych ingerujących w bezpieczeństwo, budowę
lub funkcjonowanie Strony Internetowej może wykluczyć takiego Uczestnika
z Loterii, wraz z utratą prawa do nagrody.
19. TS może wystąpić do Uczestnika do dnia 30 listopada 2022 r. za pośrednictwem
poczty elektronicznej (wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez
Uczestnika przed Głosowaniem) z żądaniem przesłania skanów wszystkich Kuponów
Promocyjnych z użytym Kodem Promocyjnym lub wszystkich e-maili z przesłanymi
przez TS, a użytymi Kodami Promocyjnymi w wersji elektronicznej na adres e-mail:
loterie@totalizator.pl.
W takim przypadku Uczestnik ma obowiązek ich dostarczenia na wskazany powyżej
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adres e-mail w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez TS.
Nieprzedstawienie bądź nieterminowe dostarczenie skanów Kuponów
Promocyjnych lub e-maili powoduje utratę prawa do nagrody lub wykluczenie
z udziału w Loterii. Mając na uwadze powyższe ze względu na proces weryfikacji
prawa do nagrody Uczestnik powinien zachować swoje Kupony Promocyjne oraz
Kody Promocyjne na skrzynce e-mail do dnia 30 listopada 2022 r.
20. TS zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone
w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady Loterii określone w Regulaminie, lub
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może wystąpić
pisemnie za pośrednictwem maila: loterie@totalizator.pl lub/ i telefonicznie do
Uczestnika, który dostarczył Oświadczenie o złożenie dodatkowych wyjaśnień/
oświadczeń w formie pisemnej niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji
i wydania nagrody. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu
oraz brak złożenia stosownego wyjaśnienia/ oświadczenia, może spowodować
wykluczenie danego Uczestnika z Loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do
nagrody.
21. Decyzja Komisji wskazanej w § 16 w przedmiocie wykluczenia Uczestnika jest
ostateczna, co nie wyklucza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem
do właściwego sądu powszechnego.
22. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych (w tym danych osobowych) jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.
§ 10
Zasady przyznawania nagród
1. Uczestnik po spełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii opisanych
w § 9, w celu wzięcia udziału w Loterii dokonuje następujących czynności:
1) Za pomocą urządzenia posiadającego techniczne możliwości skanowania kodów
QR skanuje otrzymany Kod QR, lub fizyczne wchodzi na Stronę Internetową
i wprowadza Kod Promocyjny.
2) Do otwartego okna dialogowego dodatkowo wpisuje adres e-mail,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klienta Serwisu Internetowego oraz aplikacji
mobilnej (Kody Promocyjne wydawane elektronicznie) adres e-mail musi być
zgodny z tym wskazanym w Serwisie lub w aplikacji mobilnej.
Dodatkowo Uczestnik sieci naziemnej na Stronie Internetowej zaznacza
wymagane do udziału w Loterii zgody i oświadczenia o treści:
a) Potwierdzam że mam ukończone 18 lat i że zapoznałem/(am) się z treścią
Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od WY”.
b) Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej
„Wygrywamy zaczyna się od WY” nie jestem członkiem organów
(Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu) spółek: Totalizator
Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, członkiem Komisji nadzoru Loterii oraz pracownikiem TS
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

fizycznie zaangażowanym w prace związane z organizacją, prowadzeniem
i rozliczeniem Loterii, a także członkiem najbliższej rodziny wszystkich ww.
osób.
3) Dokonuje wyboru obiektu sportowego lub kulturalnego na który chce oddać głos
i przeprowadza Głosowanie poprzez naciśnięcie przycisku ”Głosuj”.
4) Po zakończonym Głosowaniu weryfikuje wygraną poprzez naciśnięcie przycisku
„Sprawdź czy wygrałeś”. Na ekranie urządzenia wyświetlany jest jeden
z możliwych komunikatów:
a) Gratulujemy wygrałeś piłkę nożną Adidas z autografem Roberta
Lewandowskiego! Aby odebrać nagrodę wypełnij Oświadczenie.
b) Gratulujemy wygrałeś koszulkę 4F z autografem Roberta
Lewandowskiego! Aby odebrać nagrodę wypełnij Oświadczenie.
c) Gratulujemy wygrałeś kartę podarunkową 4F o wartości 400 zł! Aby
odebrać nagrodę wypełnij Oświadczenie.
d) Spróbuj ponownie!
5) W przypadku wygranej dodatkowo na wskazany przed Głosowaniem adres
e-mail Uczestnika z adresu do.not.reply@gramywygrywamy.com.pl wysyłana
jest wiadomość z potwierdzeniem wygranej zawierająca również link do
właściwego oświadczenia.
W przypadku zamknięcia okna umożliwiającego udział w Loterii ponowne jego
wywołanie jest możliwe po każdorazowym zeskanowaniu Kodu QR lub poprzez
naciśnięcie przycisku „Weź udział w Loterii” na Stronie Internetowej.
Weryfikacja wygranej dokonywana jest w chwili wpłynięcia Kodu Promocyjnego na
serwer informatyczny TS.
Jeden Kod Promocyjny uprawnia do jednego Głosowania.
Uczestnik zobowiązany jest do podania przed Głosowaniem własnego i istniejącego
adresu e-mail a klient Serwisu Internetowego lub aplikacji mobilnej adresu e-mail
tożsamego z tym wskazanym w Serwisie lub aplikacji mobilnej podczas zakładania
konta. Wiadomość o której mowa w ust.1 pkt. 5 jest jedynym potwierdzeniem
wygranej a w przypadku zamknięcia przez Uczestnika okna dialogowego o którym
mowa w ust.1 pkt. 4 dodatkowo umożliwia poprzez załączony link wypełnienie
właściwego Oświadczenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem na
skutek podania przez niego nieprawdziwych lub niepoprawnych danych przed
Głosowaniem lub podczas wypełniania Oświadczenia.
Uczestnik zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku,
gdy ulegną one zmianie wysyłając wiadomość e-mail na adres:
loteria.promocyjna@lotto.pl.

9

NAGRODY W LOTERII
§ 11
Wartość puli nagród
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane
wynosi 125 649,50 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset
czterdzieści dziewięć złotych i 50/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 350
(słownie: trzysta pięćdziesiąt) sztuk.
§ 12
Rodzaje nagród
1. Nagrodami w Loterii są:
1) Nagroda I stopnia – w postaci piłki Adidas AL Rihla 2022 League Box rozmiar
5 z autografem Roberta Lewandowskiego o wartości 125,99 zł brutto (słownie:
sto dwadzieścia pięć złotych i 99/100). Organizator przewidział 25 (słownie:
dwadzieścia pięć) nagród I stopnia w Loterii.
2) Nagroda II stopnia – w postaci koszulki kibica męskiej marki 4F X RL9,
rozmiar L z autografem Roberta Lewandowskiego o wartości 99,99 zł brutto
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100). Organizator
przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) nagród II stopnia w Loterii.
3) Nagroda III stopnia – w postaci karty podarunkowej 4F o wartości 400 zł
brutto (słownie: czterysta złotych). Organizator przewidział 300 (słownie:
trzysta) nagród III stopnia w Loterii.
2. Nagrody otrzymane w Loterii są opodatkowane zgodnie z obowiązującym prawem
podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Oznacza to, że TS nie będzie pobierał podatku od nagrody
o jednostkowej wartości równej lub niższej niż 2 280 złotych (słownie: dwa tysiące
dwieście osiemdziesiąt złotych).
LOSOWANIE NAGRÓD
§ 13
Zasady, miejsce i terminy losowań
1.

Losowanie otwarć bramek czasowych odbywa się dnia 19 października 2022 roku
w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Targowej 25.

2.

Losowanie przeprowadzane jest w obecności Komisji wskazanej w § 16 Regulaminu,
za pomocą urządzenia losującego spełniającego wymagania ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. Urządzenie posiada pozytywną opinię
techniczną uprawnionej jednostki badającej oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

3.

W okresie Głosowania Organizator przewidział otwarcie 350 bramek czasowych
z przypisanymi do nich nagrodami, po otwarciu których i spełnieniu pozostałych
warunków udziału w Loterii na ekranie Uczestnika wyświetlana jest informacja
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o wygranej.
Do jednej bramki czasowej jest przypisana jedna nagroda
z zastrzeżeniem ust. 4.
4.

Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w chwili otwarcia bramki,
tj. w momencie gdy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po
upływie daty i godziny do której przypisana jest dana nagroda. Nagrody są
przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek czasowych. W przypadku, gdy
żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami,
nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia dokonanego
w kolejnym czasookresie, zgodnie z kolejnością nagród wskazanych w protokole
przygotowanym przez Komisję po losowaniu.

5.

O czasie dokonania zgłoszenia decyduje moment jego wpłynięcia na serwer TS.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1.
2.

§ 14
Sposób ogłaszania wyników i warunki wydania nagród
Laureaci nagród I, II i III stopnia informowani są o wygranej przez TS zgodnie
z procedurą wskazaną w § 10 ust. 1 pkt. 4 i 5.
Aby otrzymać nagrodę Laureat zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1)

Wypełnić i wysłać za pomocą przycisku „Wyślij” właściwe Oświadczenie
udostępniane poprzez link w momencie otrzymania informacji o wygranej oraz
w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wygranej.

2) Dołączyć skan lub zdjęcie Kuponu Promocyjnego z Kodem Promocyjnym poprzez
naciśnięcie przycisku „Załącz”. Możliwe do załączenia formaty skanu lub zdjęcia
kuponu to: JPEG/JPG, BMP, PNG do 4MB.
Laureat, którego Kod Promocyjny został wydany za pośrednictwem adresu e-mail tj.
po dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych w Serwisie Internetowym lub
aplikacji mobilnej, wysyła wyłącznie Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.
Dokumenty w formie elektronicznej należy dostarczyć do TS, tj. wypełnić i wysłać w ciągu
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej.
Skan lub zdjęcie Kuponu Promocyjnego musi być czytelne i nie może budzić wątpliwości,
co do jego autentyczności, muszą być widoczne elementy umożliwiające identyfikację
w zakresie: data wydruku, nr kolektora, nr terminala, numer seryjny - znajdujące się
w dolnej części kuponu. W przypadku, kiedy jakość skanu lub zdjęcia jest
niewystarczająca, Organizator ma prawo zażądać, aby Laureat ponowił próbę przesłania,
a jeśli nie jest to możliwe dostarczył oryginał Kuponu Promocyjnego. TS przesyła żądanie
wysyłając wiadomość z adresu e-mail: loterie@totalizator.pl do 4 Dni Roboczych od dnia
stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu. Laureat zobowiązany jest do wykonania
żądania Organizatora poprzez:
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3) Przesłanie właściwej jakości zdjęcia lub skanu Kuponu Promocyjnego w ciągu
4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od TS na adres e-mail:
loterie@totalizator.pl, lub
4) Dostarczenie do siedziby TS oryginału Kuponu Promocyjnego – drogą pocztową
(list polecony lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską,
osobiście lub osobę upoważnioną (w Dni Robocze w godzinach 09:00 – 16:00)
w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania (decyduje
data wpływu do TS).
Organizator dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2
w wersji papierowej. W takiej sytuacji Laureat drukuje właściwy tj. odpowiadający
wygranej nagrodzie Załącznik do Regulaminu, czytelnie wypełnia i dołącza oryginał
Kuponu Promocyjnego z wylosowanym Kodem Promocyjnym. Laureat, który otrzymał
Kod za pośrednictwem wiadomości e-mail drukuje i wypełnia wyłącznie właściwy
Załącznik. Laureat zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów w wersji papierowej
w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej (decyduje data
wpływu do siedziby Organizatora), drogą pocztową (list polecony lub inna rejestrowana
korespondencja), przesyłką kurierską, osobiście lub przez osobę upoważnioną,
do siedziby Organizatora (w Dni Robocze w godzinach 09:00 – 16:00) na adres:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: loteria
„Wygrywamy zaczyna się od WY”.
3.

4.

Laureat w celu odebrania nagrody w Oświadczeniu przekazuje TS następujące dane:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą, numerem domu/ mieszkania,
miejscowością, kodem pocztowym, numer telefonu komórkowego, Kod
Promocyjny, adres e-mail z zastrzeżeniem, że adres e-mail musi być zgodny
ze wskazanym przed Głosowaniem tj. tym, na który została wysłana przez TS
wiadomość o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 a w przypadku klienta Serwisu
Internetowego zgodny z adresem wskazanym podczas rejestracji do Serwisu.
2) TS zastrzega sobie prawo do przesłania Laureatom dodatkowo formularza AML,
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, jeśli łączna wartość
wygranych nagród w Loterii wydawanych przez TS jednorazowo przekracza
kwotę 2 000 euro. W takim przypadku link do formularza AML wysyłany jest
z adresu loteria.promocyjna@lotto.pl lub loteria.promocyjna@totalizator.pl.
Formularz AML wysyłany jest nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
a Laureat zobowiązany jest do jego wypełnienia i odesłania w ciągu 4 (czterech)
dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania. Wypełnienie formularza jest
niezbędne do otrzymania nagrody.
Laureat traci prawo do nagrody w każdym z poniższych przypadków:
1) Niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie dokumentów oraz
danych, o których mowa w ust. 2 i 3.
2) Przekazania TS Oświadczenia zawierającego niekompletne bądź
nieprawidłowe dane.
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3) Dostarczenia lub przesłania nieprawidłowego Kuponu Promocyjnego, bądź
kopii Kuponu Promocyjnego (w razie obowiązku doręczenia wersji
papierowej), Kuponu Promocyjnego zniszczonego lub nieczytelnego,
z zastrzeżeniem, że Laureat, którego Kod Promocyjny został wydany
bezpośrednio na adres e-mail (za zakupy dokonane w Serwisie Internetowym
lub w aplikacji mobilnej LOTTO) nie dostarcza Kuponu Promocyjnego.
4) Poświadczenia nieprawdy w szczególności m.in. naruszenia postanowień
§ 8 Regulaminu.
5) Niespełnienia pozostałych warunków Regulaminu.
5.

W przypadku, gdy okaże się, że Laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął
udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo
do nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów prawa, traci
on prawo do nagrody.
6. Warunkiem wydania nagrody jest uprzednie pozytywne przejście procedury
weryfikacji, o której mowa powyżej, którą przeprowadza Komisja wskazana w § 16.
TS zastrzega sobie możliwość kontaktu z Laureatem w celu uzyskania dodatkowych
wyjaśnień w kwestii otrzymanych dokumentów.
7. Informacje o utracie prawa do nagrody wysyłane są maksymalnie w ciągu 6 Dni
Roboczych od dnia ustalenia niedopełnienia przez Laureata formalności opisanych
w ust. 4 i 5.
8. Wyniki Loterii są podawane na Stronie Internetowej. Dane Zwycięzców w postaci
Kodu Promocyjnego, imienia, pierwszej litery nazwiska oraz wygranej nagrody
uzupełniane są na bieżąco po zakończeniu procedury weryfikacji zgłoszeń,
z zastrzeżeniem, że pełna lista Zwycięzców jest publikowana nie później niż do dnia
31 stycznia 2023 r.
9. Wartość nagrody wygranej w Loterii stanowi tajemnicę Uczestnika Loterii,
do przestrzegania której jest zobowiązany TS. Pełne dane Zwycięzcy TS ujawni
wyłącznie w wypadkach przewidzianych przepisami prawa.
10. Wydanie nagrody może nastąpić na rzecz innej osoby niż Zwycięzca, jeżeli przedstawi
ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez
Zwycięzcę i zawierające dane Zwycięzcy w zakresie wymaganym Regulaminem.
Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia
o uzyskanej wygranej.
11. Zwycięzca nie może domagać się zamiany nagrody na pieniądze, rzeczy bądź prawa.
12. Nagrody niewydane i nieodebrane pozostają do dyspozycji TS.
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1.
2.

3.

§ 15
Miejsce i termin wydania nagród
Nagrody wydawane są najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 r. zgodnie z danymi
wskazanymi przez Zwycięzcę w treści Oświadczenia.
Nagrody wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską na koszt TS na adres podany
w Oświadczeniu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwycięzca osobiście
potwierdza odbiór nagrody na przedstawionym przez kuriera dokumencie.
TS poinformuje Zwycięzcę o terminie wysyłki nagrody poprzez wiadomość e-mail
wysyłaną z adresu loteria.promocyjna@totalizator.pl na adres e-mail Zwycięzcy podany
w Oświadczeniu.
Nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki, o której mowa w ust. 2 traktowane jest jako
rezygnacja z nagrody i powoduje utratę prawa do nagrody. Zwrot przesyłki do
Organizatora (na skutek niemożności jej doręczenia, lub z każdej innej przyczyny leżącej
po stronie Zwycięzcy) jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
NADZÓR NAD LOTERIĄ

1.

2.

3.

§ 16
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
Prawidłowy sposób urządzania i przeprowadzania Loterii zapewnia wewnętrzna
Komisja, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie odrębnego,
wydanego przez Organizatora regulaminu. W skład co najmniej 3-osobowej Komisji
wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów
o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) zapewnienie uczestnictwa w przyznawaniu nagród wszystkim prawidłowym
zgłoszeniom,
2) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii
i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego losowania,
4) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
5) udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie
posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata.
Decyzje wydawane przez Komisję w trakcie trwania Loterii są ostateczne, co nie
wyłącza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem do sądu
powszechnego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 17
Dane osobowe
1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres:
iod@totalizator.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym
powyżej adresem siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych,
tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem
adresu poczty elektronicznej: iod@totalizator.pl, oraz za pośrednictwem poczty
tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem
„Do Inspektora Ochrony Danych”.
4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji
oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników oraz realizacji praw związanych
z ewentualną reklamacją - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy,
b) lokalizacji użytkownika Strony Internetowej (na podstawie dobrowolnej zgody) podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
c) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz
prowadzenia ich ewidencji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) wynikającego w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy,
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności
instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane
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osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych
z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
a) co do zasady przez czas trwania Loterii określony w Regulaminie oraz dodatkowo
przez okres 6 miesięcy po zakończeniu Loterii, jako czas niezbędny do obsługi
roszczeń w związku z art. 21 ustawy o grach hazardowych albo
b) do momentu wycofania zgody na udostępnianie danych lokalizacyjnych
– realizowanej poprzez zmianę ustawień telefonu zakresie lokalizacji albo
c) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu albo
d) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych
wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą
przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują
w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii oraz realizacji
szczególnych uprawnień Uczestników takich jak, wydanie nagród, zgłoszenie
reklamacji i jej rozpatrzenia oraz w zakresie żądania wydania imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym
zakresie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Loterii.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 18
Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej
z Loterią – począwszy od daty jej rozpoczęcia tj. od dnia 19 października 2022 r.
do dnia 15 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa z dopiskiem: „Wygrywamy zaczyna się od WY”
– Reklamacja, lub przesłać na adres e-mail: loterie@totalizator.pl w tytule wpisując:
„Wygrywamy zaczyna się od WY” – Reklamacja.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę loterii, oraz treść żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry podaje również adres e-mail wskazany przed Głosowaniem.
4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję wskazaną w § 16 Regulaminu.
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5. Rozpatrzona reklamacja zawierająca odpowiedź Komisji wskazanej w § 16 przesyłana
jest listem poleconym na adres Uczestnika podany w treści reklamacji lub wiadomość
e-mail wysyłaną z adresu: loterie@totalizator.pl (w zależności od tego, w jaki sposób
reklamacja wpłynęła) w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
reklamacji przez TS.
6. TS nie udziela odpowiedzi na pisma lub e-maile niezawierające treści, zapytania,
żądania, niepodpisane, niezawierające danych osobowych.
7. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
od dnia wymagalności.
8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
9. Niezależnie od uprawnień Uczestnika do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo
do zgłoszenia roszczenia do sądu powszechnego.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 19
Postanowienia końcowe
Regulamin Loterii dostępny jest od dnia 19 października 2022 r. w siedzibie
Organizatora w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz od dnia 20
października 2022 r. na stronie www.gramywygrywamy.pl do dnia 11 marca 2023 r.
Na potrzeby Loterii udostępniony został adres e-mail: loteria.promocyjna@lotto.pl,
pod który Uczestnicy Loterii mogą kierować zapytania dotyczące Loterii.
Wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy
postanowień Regulaminu rozstrzyga Komisja wskazana w § 16. Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w § 18.
Na żądanie Zwycięzcy TS wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
TS nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny,
czy program pocztowy Uczestnika, wiadomości e–mail wysyłanych przez
Organizatora w kategorii „wiadomości-śmieci”/ „spam” (lub innej) w skrzynce
odbiorczej Uczestnika. Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do
Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge,
Chrome, Firefox, Opera lub Safari. TS nie ponosi odpowiedzialności za działanie
systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za
indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego
korzysta Uczestnik.
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Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (e-mail z Kodem)

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody I stopnia w postaci:
repliki piłki meczowej do gry w piłkę nożną marki Adidas z autografem Roberta Lewandowskiego
o wartości 125,99 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych i 99/100).
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od WY”. Oświadczenie i skan lub
zdjęcie Kuponu Promocyjnego należy wypełnić i przesłać w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku gdy Kod Promocyjny został przesłany przez TS na adres e-mail (za zakupy dokonane
w Serwisie Internetowym www.lotto.pl) prosimy o dostarczenie wyłącznie wypełnionego Oświadczenia.

Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od
WY”, ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Nr tel. kom: ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail (wskazany przed Głosowaniem):
……………...………………………….…………………………….…………..……………………..

Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.

□

*Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy
zaczyna się od WY”.

□

* Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna
się od WY” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu)
spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, członkiem Komisji nadzoru Loterii oraz pracownikiem TS fizycznie zaangażowanym w
prace związane z organizacją, prowadzeniem i rozliczeniem Loterii, a także członkiem najbliższej
rodziny wszystkich ww. osób.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami 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) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
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Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji
wygranych a także w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej - podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
……………………………………..…………………………...…
(data i WYŚLIJ/ lub data i czytelny podpis)
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Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (e-mail z Kodem)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody II stopnia w postaci:

w postaci koszulki sportowej marki 4F, rozmiar L z autografem Roberta Lewandowskiego
o wartości 99,99 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100).
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od WY”. Oświadczenie i skan lub
zdjęcie Kuponu Promocyjnego należy wypełnić i przesłać w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku gdy Kod Promocyjny został przesłany przez TS na adres e-mail (za zakupy dokonane
w Serwisie Internetowym www.lotto.pl) prosimy o dostarczenie wyłącznie wypełnionego Oświadczenia.

Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od
WY”, ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Nr tel. kom: ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail (wskazany przed Głosowaniem):
……………...………………………….………….…………..……………………….………………..

Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.

□

*Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy
zaczyna się od WY”.

□

*Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna
się od WY” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu)
spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, członkiem Komisji nadzoru Loterii oraz pracownikiem TS fizycznie zaangażowanym w
prace związane z organizacją, prowadzeniem i rozliczeniem Loterii, a także członkiem najbliższej
rodziny wszystkich ww. osób.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami 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) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
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Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji
wygranych a także w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej - podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
……………………………………..…………………………...…
(data i WYŚLIJ/ lub data i czytelny podpis)
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Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (e-mail z Kodem)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody III stopnia w postaci:
w postaci karty podarunkowej 4F o wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych).
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od WY”. Oświadczenie i skan lub
zdjęcie Kuponu Promocyjnego należy wypełnić i przesłać w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku gdy Kod Promocyjny został przesłany przez TS na adres e-mail (za zakupy dokonane
w Serwisie Internetowym www.lotto.pl) prosimy o dostarczenie wyłącznie wypełnionego Oświadczenia.

Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od
WY”, ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Nr tel. kom: ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail (wskazany przed Głosowaniem):
……………...………………………….………….…………..…………………….…………………..

Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.

□

*Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy
zaczyna się od WY”.

□

*Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna
się od WY” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu)
spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, członkiem Komisji nadzoru Loterii oraz pracownikiem TS fizycznie zaangażowanym w
prace związane z organizacją, prowadzeniem i rozliczeniem Loterii, a także członkiem najbliższej
rodziny wszystkich ww. osób.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami 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) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji
wygranych a także w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej - podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
Odbiorcy danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.

……………………………………..…………………………...…
(data i WYŚLIJ/ lub data i czytelny podpis)
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Załącznik nr 4

FORMULARZ AML
Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.) formularz wypełnia Uczestnik, którego wartość nagrody lub
wartość kilku nagród odbieranych łącznie jest większa lub równa 2 000 euro.

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Państwo urodzenia ………………………………………… Obywatelstwo: …………………………….…………………
Numer PESEL (a w przypadku jego braku data urodzenia): ….………………………………………………
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport , karta
pobytu):
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE LA UREATA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCE J

EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE
1.




Oświadczam, że
Jestem
nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2.




Oświadczam, że
Jestem

nie jestem
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3)
i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
3.




Oświadczam, że
Jestem
nie jestem

bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2
pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyjaśnienie pojęć
1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to,
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące
funkcje publiczne, w tym:
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
członków organów zarządzających partii politycznych,
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członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje
w tych organizacjach,
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów
wojewódzkich,
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne.
4) Beneficjent rzeczywisty - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie
decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których
są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzona jest transakcja okazjonalna.

Oświadczenie



Oświadczam, że jestem beneficjentem rzeczywistym, właścicielem środków pieniężnych
przeznaczonych na grę.

1) Beneficjent rzeczywisty - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie
decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których
są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzona jest transakcja okazjonalna.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w treści niniejszego formularza.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Totalizatorze Sportowym sp. z o.o.
określonym w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe
przetwarzane są zgodnie z przepisami 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) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728,
Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a
także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym
powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) identyfikacji Uczestnika, który dokonuje odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej, bez względu na to, czy
transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane - podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
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przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w
tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważ nionym na podstawie przepisó w powszechnie obowiązującego prawa w
szczegó lnoś ci instytucjom uprawnionym do kontroli działalnoś ci Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisó w prawa.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do odbioru nagród o równowartości 2000 euro lub
większej. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagród.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

……………………………………..…………………………...…
(Wyślij/ lub data i czytelny podpis Laureata)
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Załącznik nr 5

Lista obiektów sportowych i kulturalnych biorących udział w Loterii
lp Nazwa obiektu
Centrum Hortiterapii - Ogrody Zmysłów
1 na Wzgórzach Dalkowskich
2 Boisko piłkarskie MKS "Orzeł"
3 Plac zabaw w Rudzicy
4 Budynek szatni na boisku piłkarskim
5 Kompleks sportowo-rekreacyjny (Stadion)
6 Boisko do koszykówki 3x3 z jednym koszem.

Adres

Województwo

Dalków, 97-318 Dalków
Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice
Rudzica, 59-818 Rudzica
Grabowno Wielkie, 56-416 Grabowno Wielkie
Olimpijska, 58-371 Boguszów-Gorce
Kamionka 23, 87-300 Brodnica

dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

Gen. J. Hallera 17a, 87-140 Chełmża
Wysoka, 89-512 Wysoka
Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski

kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie

Boisko sportowe Parafii Rzymsko-Katolickiej
10 pw. NMP Wspomożenia Wiernych
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
- zaplecze szatniowe przy boiskach
11 treningowych do piłki nożnej (dz. nr 27/5)
12 Hala sportowa przy Zespole Szkół
13 Włodawski Dom Kultury

ks. F. Szczygłowskiego 5,
87-700 Aleksandrów Kujawski

kujawsko-pomorskie

Altanowa, 22-400 Zamość
Wyszyńskiego 33, 23-300 Janów Lubelski
Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa

lubelskie
lubelskie
lubelskie

14 Wymarzony Dom Młodych
15 Boisko przy Ochotniczej Straży Pożarnej

Częstoborowice 131, 21-065 Częstoborowice
Krzywice 15, 72-221 Krzywice
Sieniawa Żarska 47a,
68-213 Sieniawa Żarska
Szkolna, 69-108 Cybinka
Aleja Wielkopolska 3, 66-100 Sulechów

lubelskie
lubelskie

Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Plac Wolności, 68-100 Żagań
Jałowcowa 10,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Niebrowska 50,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź
Rocha 1a, 95-045 Parzęczew

lubuskie
lubuskie

Zamoyskiego 1, 99-320 Kutno

łódzkie

Braciejówka, 32-300 Braciejówka
Burmistrza Andrzeja Marka 7,
32-400 Myślenice

małopolskie

Lwowska 21, 33-300 Nowy Sącz
Górnicza 3, 32-590 Libiąż
Leśna, 32-340 Wolbrom

małopolskie
małopolskie
małopolskie

Długa 49, 05-090 Łady

mazowieckie

7 Hala sportowo – widowiskowa
8 Plac zabaw w miejscowości Wysoka
9 Kort tenisowy przy Szkole Podstawowej Nr 1

16 Szatnia sportowa
17 Skatepark
18 Budynek Główny SDK
Baza sportowa Gorzowskiego Związku Sportu
19 Niepełnosprawnych "START"
20 Skatepark na bulwarze przy rzece Bóbr
II Liceum Ogólnokształcące
21 im. Stefana Żeromskiego
22 MCK Tkacz
23 Hub Kultury
24 Stadion piłkarski
Szkoła Podstawowa nr 1
25 im. Tadeusza Kościuszki
Działka o nr ew. gr.876/1 i 876/2
z przeznaczeniem na strefę rekreacyjno26 sportową
27 Stadion Orła
Sądecka Biblioteka Publiczna im. J.
Szujskiego, oddział dla dzieci i młodzieży
28 oraz Zbiory Regionalne
29 Hala sportowa przy Zespole Szkół
30 boisko do gry w piłkę nożną
Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa
31 Poniatowskiego
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lubuskie
lubuskie
lubuskie

łódzkie
łódzkie
łódzkie
łódzkie

małopolskie

32 Boisko sportowe w miejscowości Gończyce
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
33 im. Ks. Jana Ziei
34 Pumptrack
35 Skatepark
36 Boisko wielofunkcyjne
Hala widowiskowo sportowa im. Władysława
37 Piechoty
Siłownia Wydziału Wychowania Fizycznego
38 i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
39 Gminny Ośrodek Kultury
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza
40 Korczaka
41 Dom Kultury
42 Ogólnodostępne boisko
43 Budynek dawnego gimnazjum
Boisko do koszykówki 3x3 (działka 1775/75
44 obr.207)
45 Stadion Sportowy (działka nr 75/2)
Centrum sportowe Klubu Sportowego
46 AGOGE
Remont budynku klubu sportowego SKS
47 "Cresovia"
Boisko do piłki nożnej usytuowane w centrum
48 sportowo-rekreacyjnym
49 Świetlica środowiskowa
Stadiom Miejski im. Waldemara Kikolskiego
50 w Łapach
Zespół boisk z zapleczem socjalnym - KP
51 Jantarek
Boisko wielofunkcyjne
52 wraz z zagospodarowaniem terenu
53 Boisko wielofunkcyjne
54 Gminne Centrum Kultury i Promocji
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Boisko sportowe
Miejski Stadion Piłkarski "Raków" - MOSiR
Stadion KOS Victoria 1922
Zamek w Ogrodzieńcu
Miejski Klub im. Jana Kiepury
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Boisko Zespołu Szkół Zawodowych nr 3
Wojewódzki Dom Kultury
im. Józefa Piłsudskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Bolesława Chrobrego
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne
66 wraz zapleczem socjalno-bytowym
Infrastruktura sanitarna przy obiektach
67 sportowych i plaży

08-460 Gończyce

mazowieckie

Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół
Skwer Niepodległości, 08-110 Siedlce
Główna, 05-650 Chynów
Krasickiego, 48-130 Pilszcz

mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
opolskie

Kilińskiego 3, 47-300 Krapkowice

opolskie

Prószkowska 76/9a, 46-020 Opole
Wolności 73, 48-231 Lubrza

opolskie
opolskie

Krawiecka 6, 47-303 Nysa
Zielona 52, 39-320 Przecław
11 Listopada 8, 37-300 Leżajsk
Jeżowe 580, 37-430 Jeżowe

opolskie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie

Poznańska 2A, 35-084 Rzeszów
38-506 Nowotaniec

podkarpackie
podkarpackie

Prusa 16, 18-400 Łomża

podlaskie

Plażowa 99, 15-518 Białystok

podlaskie

Sportowa 14, 16-113 Szudziałowo
Smolany 9, 16-515 Smolany

podlaskie
podlaskie

Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy

podlaskie

Piratów, 84-120 Władysławowo

pomorskie

Okrężna, 84-241 Gościcino
Rycerska, 83-032 Żelisławki
Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica

pomorskie
pomorskie
pomorskie

Nowodworska 7, 82-112 Ostaszewo
Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa
Krakowska 80, 42-202 Częstochowa
Wojska Polskiego 21, 42-440 Podzamcze
Będzińska 65, 41-205 Sosnowiec

pomorskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie

Basztowa 4, 43-200 Pszczyna
Szkolna, 59-241 Starachowice

śląskie
świętokrzyskie

Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

świętokrzyskie

Niska 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie

Głazów 80, 27-641 Głazów
Turystyczna 59b, 26-050 Zagnańsk

świętokrzyskie
świętokrzyskie

Tuwima 22, 10-748 Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Parkowa 9, 19-300 Ełk

warmińsko-mazurskie
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68 Boisko w Mrągowie
69 Stadion miejski
Boisko przy Zespole Szkół Zawodowych
im. S. Staszica i Centrum Kształcenia
70 Ustawicznego
Skatepark w Śmiglu
71 (dz. o nr 1102/9, 1102/10, 584/1, 534/2)
72 Stadion Sportowy LKS Tarnovia Tarnówka

Wojska Polskiego, 11-700 Mrągowo
Olsztyńska 14, 11-040 Dobre Miasto

warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie

T. Kościuszki, 64-030 Śmigiel
Fabryczna, 77-416 Tarnówka

wielkopolskie
wielkopolskie

Dom Muzyki i Tańca Centrum Tańca Basic
73 (Obecnie lokal handlowo usługowy)
Lutomek 27, 64-410 Lutomek
Pagoda chińska zlokalizowana w zabytkowym
74 Parku Miejskim
Park Miejski, 62-800 Kalisz
Plac przy OSP Grąblewo i Świetlicy Wiejskiej
75 w Grąblewie
Grąblewo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
76 Boisko sportowe
77 Geo-świetlica wiejska
78 Plac rekreacyjny
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Polanowie wraz z filiami w Bukowie,
79 Nacławiu i Żydowie
Boisko piłkarskie na obiekcie sportowo 80 rekreacyjnym "Mierzynianka"

wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie

Dobrowo, 78-220 Dobrowo
Popielewo, 78-320 Popielewo
Rosnowo, 74-510 Rosnowo

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Wolności 7, 76-010 Polanów

zachodniopomorskie

Nasienna 20, 72-006 Mierzyn

zachodniopomorskie
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