REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria w Centrach Handlowych M1”
(zwany dalej „Regulaminem”)

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1

Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej „Loterią” jest prowadzona pod nazwą „Loteria
w Centrach Handlowych M1”.

1.2

Organizator Loterii
Organizatorem Loterii zwanym dalej „Organizatorem” jest Monika Derewianko
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Neo Agencja Promocyjna Monika
Derewianko z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 86 lokal 38 w Warszawie
(02-722), NIP 9511551674, Regon 016290787, działającej na zlecenie METRO
PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Krakowska 61,
02-183 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030425,
z kapitałem zakładowym w wysokości 11 000 000 zł, NIP 951-00-65-434 – spółki, dalej
zwanej: „Zleceniodawcą”.

1.3

Nazwa organu, który wydał zezwolenie na urządzenie Loterii
Loteria przeprowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Warszawie oraz przepisów ustawy o grach hazardowych
z dnia 19.11.2009 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą
o grach hazardowych”. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust.
1 punkt 10 Ustawy o grach hazardowych.

1.4

Zasięg i charakter Loterii
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w niżej wymienionych
Centrach Handlowych M1 zwanych dalej „Centrami”:
•

M1 w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 96, 41-931 Bytom,

•

M1 w Częstochowie, przy ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa,

•

M1 w Czeladzi, przy ul. Będzińskiej 80, 41-253 Czeladź,

•

M1 w Krakowie, przy al. Pokoju 67, 31-580 Kraków,

•

M1 w Łodzi, przy ul. Brzezińskiej 27/29, 92-103 Łódź,

•

M1 w Markach, przy ul. Piłsudskiego 1, 05-270 Marki,

•

M1 w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 14, 61-285 Poznań,

•

M1 w Radomiu, przy al. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom,

•

M1 w Zabrzu, przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1,41-800 Zabrze.

Wykaz punktów handlowych i usługowych wchodzących w skład ww. Centrów
znajduje się na stronie internetowej danego Centrum. W Loterii biorą udział również
stoiska czasowe oraz tzw. wyspy. Organizator zastrzega, iż w Loterii nie biorą udziału
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apteki, Lotto, banki, placówki pocztowe i ubezpieczeniowe, bankomaty/wpłatomaty,
kantory, eSMOKING WORLD, IQOS. Sklepy i punkty usługowe biorące udział
w Loterii zwane są dalej ,,Placówkami handlowymi’’.
1.5

Czas trwania Loterii
Loteria rozpoczyna się w dniu 01.10.2021 r., i kończy w dniu 14.02.2022 r. Termin
Loterii obejmuje sprzedaż uprawniającą do udziału w Loterii, losowanie nagród,
nieprzekraczalny termin przekazania nagród, termin składania i rozpatrywania
ewentualnych reklamacji.
Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.

1.6

Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów/usług, uprawniającej do
udziału w Loterii
Sprzedaż towarów/usług w poszczególnych Centrach, uprawniająca do udziału
w Loterii rozpoczyna się 01.10.2021 r. o godzinie, w której dane Centrum zostaje
otwarte i udostępnione klientom (tj. o godzinie, o której rozpoczyna się sprzedaż
towarów/usług w danym Centrum) i kończy się w każdym Centrum w dniu
06.11.2021 r. o godzinie 21:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt).
Organizator zastrzega, iż w niedziele objęte ustawowym ograniczeniem handlu czynne
są tylko niektóre sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie Centrum.

1.7

Wyciąg z Regulaminu i Regulamin
Wyciąg z Regulaminu znajduje się na:
i.

Kuponach Promocyjnych dystrybuowanych w Centrach,

ii.

Plakatach promocyjnych rozwieszonych w Centrach.

Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu
Loterii. Regulamin dostępny jest do wglądu:
i.

w Punktach Obsługi Loterii – na terenie pasaży handlowych Centrów
w godzinach ich funkcjonowania,

ii.

w siedzibie Organizatora (Al. Komisji Edukacji Narodowej 86 lokal 38, 02-722
Warszawa) – w terminie trwania Loterii,

iii.

na stronie www.zakupywm1.pl – w terminie trwania Loterii.

Wszyscy Uczestnicy powinni zapoznać się z treścią Regulaminu. Przystępując do
Loterii Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdzają, że spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału
w Loterii.
1.8

Definicje
„Produkt” – towar lub usługa zakupiony/a w Placówkach handlowych, z wyłączeniem:
▪ produktów alkoholowych, w tym piwa bezalkoholowego,
▪ wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub
rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
▪ produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.),
▪ suplementów diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia
2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021),
▪ preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27
▪ ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
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▪
▪
▪
▪

▪

z 2020 r. poz. 2021),
zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto,
transakcji związanych ze skupem, wymianą, wyceną metali i kamieni szlachetnych
kart/doładowań typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów podarunkowych
oferowanych przez Placówki handlowe na terenie Centrum,
transakcji zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media,
raty kredytu/pożyczki, dokonanych w punktach świadczących usługi przyjmowania
zapłaty za jakiekolwiek rachunki)
ubezpieczenia

Do wzięcia udziału w Loterii nie uprawnia zakup Produktów dokonanych na podstawie
umowy/umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
287). Potwierdzenie zawarcia takiej umowy, w jakiejkolwiek formie, nie stanowi
Dowodu Zakupu.
„Centrum” ma znaczenie określone w pkt 1.4 niniejszego Regulaminu.
„Dowód Zakupu” oznacza oryginał paragonu fiskalnego, faktury VAT lub faktury VAT
marży (przy czym uwzględniane są faktury VAT lub faktury VAT marża, paragon
zadatek - faktura zadatek wydany/a przez Abra S.A. w Punkcie handlowym Abra
w Centrum Handlowym M1 Bytom, na którym/ej jako nabywca wskazany jest
Uczestnik), stanowiący dowód ostatecznego nabycia Produktu/ów w danym Centrum
w okresie, o którym mowa w pkt 1.6 powyżej. Organizator zastrzega, iż paragon
fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych
albo faktura VAT lub faktura VAT marża wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii i wydania Kuponu.
Dowodami Zakupu nie są dokumenty niepotwierdzające dokonania zakupu/-ów
Produktu/ów w ramach Loterii oraz niestwierdzające ostatecznego nabycia
Produktu/ów (takie jak między innymi: rachunki, potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych
umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, wpłaty
zaliczek lub zadatków, faktury pro-forma, faktury zaliczka, faktury zadatek
(z wyłączeniem paragonu zadatek i faktury zadatek wydawanej przez Abra S.A.
w Punkcie handlowym Abra w Centrum Handlowym M1 Bytom), wydruki
potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej
niż sklep/punkt usługowy objęty Loterią, znajdujący się na terenie danego Centrum, jak
również dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu na podstawie umowy/umów
zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
„Komisja” ma znaczenie określone w pkt 6.1 niniejszego Regulaminu.
„Punkt Obsługi Loterii” znajduje się na terenie każdego z Centrów (z pracującymi
w nim hostessami) i czynny jest w dniach 01.10.2021 r. - 06.11.2021 r. (z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy, świąt i niedziel wolnych od handlu): poniedziałek –
sobota w godzinach 8:00 – 22:00.
„Kupon Promocyjny” jest to zmaterializowany Kupon uprawniający do wzięcia udziału
w Loterii. Kupon wydawany jest w Punkcie Obsługi Loterii. Kupon składa się z dwóch
części. Na obu częściach Kuponu znajduje się ten sam unikalny numer zwany dalej
„Unikalnym Numerem Kuponu”. Jedna część Kuponu zwana dalej „Losem” zawiera
pola do wypełnienia przez Uczestnika określone w pkt 3.1, które Uczestnik obowiązany
jest wypełnić osobiście. Ta część Kuponu jest opieczętowywana przez hostessę.
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Druga część Kuponu, zwana dalej „Odcinkiem Kuponu”
z Regulaminu dotyczący warunków udziału w losowaniu.

zawiera

wyciąg

„Loteria” ma znaczenie określone od pkt 1.1 do pkt 1.6 niniejszego Regulaminu.
„Organizator” ma znaczenie określone w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu.
„Ostateczne nabycie” oznacza nabycie, w którym nabywca Produktu/ów dokonał już
zapłaty całej ceny za cały nabyty towar lub wszystkie nabyte usługi lub nabycie
nastąpiło w drodze sprzedaży na raty lub z rozłożeniem ceny sprzedaży w czasie, przy
czym uczestnik Loterii nie może skorzystać z przyznanego mu przez sprzedawcę
ewentualnego prawa do zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi, inaczej niż w drodze
reklamacji.
„Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin.
„Uczestnik” ma znaczenie określone w pkt 2.2 niniejszego Regulaminu.
„Ustawa o grach hazardowych” ma znaczenie określone w pkt 1.3 niniejszego
Regulaminu.
2.

ZASADY UCZESTNICZENIA W LOTERII
2.1

W Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, dokonujące zakupu Produktu
w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, które ukończyły 18 lat,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające adres do doręczeń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dysponujące dokumentem potwierdzającym ich
tożsamość (ze zdjęciem) tj. dowodem osobistym lub paszportem, z wyłączeniem osób
opisanych w poniższych punktach.

2.1.1

W Loterii nie mogą uczestniczyć właściciele, dzierżawcy ani najemcy, a także
członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio:
▪

Organizatora,

▪

punktów handlowych/usługowych znajdujących się na terenie Centrum,

▪

ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum,

▪

agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Centrum oraz w punktach
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum,

▪

METRO PROPERTIES sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

▪

firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Loterii,

oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni,
przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak
i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności
na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zastrzega, iż
w Loterii nie mogą brać udziału również byli członkowie zarządu, pełnomocnicy,
pracownicy zatrudnieni przez METRO PROPERTIES sp. z o. o. przez okres 5 lat
przed rozpoczęciem Loterii.
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W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne, nieposiadające osobowości
prawnej jednostki organizacyjne oraz osoby działające w ich imieniu i dokonujące
na rzecz takich podmiotów zakupu Produktu/ów w danym Centrum.

2.1.2

2.2

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, uczestnikiem
Loterii staje się osoba, która łącznie spełni następujące warunki (zwana dalej
„Uczestnikiem”):
2.2.1

Spełnia warunki wynikające z pkt 2.1. powyżej;

2.2.2

W terminie wskazanym w punkcie 1.6, dokona w ciągu jednego dnia, zakupu
Produktu/ów za kwotę co najmniej 100 zł brutto (słownie: sto złotych) na
maksymalnie trzech Dowodach Zakupu w sklepach/punktach usługowych
biorących udział w Loterii w wybranym Centrum. W przypadku gdy na
Dowodzie/ach Zakupu będą znajdowały się produkty/usługi wyłączone z Loterii,
wówczas hostessa odliczy z Dowodu/ów Zakupu kwoty za jaką zostały
zakupione te produkty. Organizator zastrzega, iż w przypadku gdy wraz
z Produktem zostanie zakupione ubezpieczenie, wówczas nie zostanie ono
zaliczone do wymaganej kwoty 100 zł. Kwota wartości zakupu uprawniająca do
wzięcia udziału w Loterii wynosi 100 zł brutto (słownie: sto złotych) lub jej
wielokrotność.
Maksymalnie trzy Dowody Zakupu na łączną kwotę co najmniej 100 zł (sto
złotych) brutto upoważniają Uczestnika do ostemplowania i wypełnienia jednego
Kuponu Promocyjnego. W przypadku zakupu Produktów o wartości będącej
wielokrotnością kwoty 100 złotych brutto, na maksymalnie trzech Dowodach
Zakupu, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba Kuponów
Promocyjnych.
W dniach 01.10.2021 roku – 06.11.2021 roku w godzinach otwarcia Punktu
Obsługi Loterii, zgłosi się do Punktu Obsługi Loterii wraz z Dowodem/ami Zakupu
w celu sprawdzenia czy Dowód/ody Zakupu, spełnia/ją warunki Regulaminu.

2.2.3

Jeśli Dowód/ody Zakupu spełnia/ją warunki Regulaminu, hostessa ostemplowuje
Dowód/ody Zakupu oraz Kupon/y Promocyjny/e (tylko Los), w odpowiedniej
liczbie, a następnie oddaje je Uczestnikowi. Przed wydaniem Uczestnikowi
Kuponu/ów Promocyjnego/ych, hostessa rozcina go/je (w miejscu do tego
wyznaczonym), rozdzielając Kupon Promocyjny na Los i Odcinek Kuponu.

3.

2.2.4

Uczestnik zobowiązany jest wypełnić Los, a następnie wrzucić go do urny. Drugą
część Kuponu Promocyjnego, tj. Odcinek Kuponu, Uczestnik zobowiązany jest
zachować do zakończenia Loterii. Urny znajdują się przy Punktach Obsługi
Loterii (na terenie niektórych Centrów znajduje się więcej niż jedna urna).

2.2.5

Zachowa Dowód/ody Zakupu potwierdzający/e zakup Produktów do czasu
zakończenia Loterii.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII
3.1.
Do udziału w Loterii uprawniają Losy, które są wypełnione prawidłowo przez
Uczestnika i w wyznaczonych polach obowiązkowych zawierają następujące czytelne
elementy i dane Uczestnika:
i.

imię i nazwisko,
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ii.

numer telefonu kontaktowego,

iii.

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji

iv.

oświadczenie o ukończeniu 18 lat i spełnieniu wszystkich warunków
Regulaminu,

v.

własnoręczny czytelny podpis oraz data,

vi.

pieczęć potwierdzającą dokonanie zakupu Produktu/ów, o którym mowa
w punkcie 2.2.2 powyżej.

3.2.
Dowód Zakupu, na podstawie którego wydano Kupon Promocyjny lub Kupony
Promocyjne, podlega opieczętowaniu i nadaniu numeru/-ów, zgodnego z Unikalnym/i Numerem/-ami Kuponu/-ów. Raz opieczętowany Dowód Zakupu nie upoważnia do
opieczętowania kolejnych Kuponów Promocyjnych. Opieczętowany i opisany oryginał
Dowodu Zakupu oraz Odcinek Kuponu laureaci zobowiązani są zachować do
zakończenia Loterii.
3.3.
Jeżeli w okresie od wrzucenia Losu do urny, Dowód Zakupu (stanowiący
podstawę uprawniającą do wrzucenia Losu do urny) zostanie przez laureata
wylosowanej nagrody przekazany sprzedawcy (np. w celu reklamacji zakupionego
Produktu), dopuszcza się, w celu potwierdzenia ważności Losu, okazanie kopii
Dowodu Zakupu potwierdzonej datą, podpisem i pieczęcią danego sprzedawcy.
3.4.
W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne i oryginalne
Dowody Zakupu. Kupony Promocyjne i Dowody Zakupu w całości lub w części:
podrobione, przerobione, zniszczone, niekompletne, uszkodzone, będące w stanie
uniemożliwiającym weryfikację ich autentyczności, uzyskane przez Uczestnika
w sposób niezgodny z Regulaminem, Losy nieostemplowane lub wypełnione
nieprawidłowo, w sposób niepełny lub niezgodny z niniejszym Regulaminem, nie
uprawniają do otrzymania nagrody i są uznawane za nieważne.
3.5.

Każdy Uczestnik może wrzucić do urny więcej niż jeden Los.

3.6.
W przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu znajdują się Produkty wyłączone
z Loterii, wówczas hostessa - odlicza z Dowodu Zakupu kwotę za jaką zostały
zakupione te produkty/usługi.
3.7.
Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa uczestniczenia w Loterii rozstrzyga
Komisja.
3.8.
Każda osoba, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie o którym mowa
w pkt 2.1.1. oraz pkt 2.1.2. powyżej, nie jest Uczestnikiem i zostaje wykluczona
z udziału w Loterii.
3.9.
W okresie trwania sprzedaży Produktów w niniejszej Loterii, Organizator,
w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie faktycznego dokonania zakupu
Produktu/ów przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, ma prawo
zażądać od Uczestnika przed wydaniem mu Kuponu Promocyjnego niezwłocznie, ale
nie później niż w ciągu dwóch godzin od postawienia żądania przez Organizatora,
okazania zakupionego Produktu/ów. W przypadku, gdy Uczestnik nie okaże
zakupionego Produktu/ów Organizatorowi we wskazanym powyżej czasie lub
Organizator stwierdzi, iż zakupy nie zostały dokonane przez Uczestnika, Organizator
ma prawo odmówić opieczętowania Kuponu Promocyjnego.
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4. LOSOWANIE I WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ
4.1.
Losowania nagród odbywają się w dniu 07.11.2021 r. o godz. 16:00 na terenie
poszczególnych Centrów pod nadzorem podkomisji o której mowa w pkt 6.1. Urny
zabezpieczone są przed ingerencją osób trzecich. Urny zostaną zamknięte w dniu
06.11.2021 r. o godzinie 22:00. Organizator zastrzega, iż nie jest wymagana
obecność Uczestników podczas losowania.
4.2.
W każdym z Centrów, na terenie których organizowana jest Loteria, nagrody
są losowane w następującej kolejności: trzy nagrody II-go stopnia oraz jedna nagroda
I-go stopnia (nagroda główna). Organizator zastrzega, że Uczestnik może wygrać
tylko jedną nagrodę. Do każdego laureata losowane są 3 osoby rezerwowe, które są
oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.
4.3.
Losowania odbywają się poprzez losowe ręczne pobieranie pojedynczych
Losów z urny przez osobę wyznaczoną przez Organizatora, spośród wszystkich
Losów uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu w danym Centrum.
W przypadkach, w których na terenie danego Centrum Organizator umieścił
w terminie od 01.10.2021 r. od godziny, w której dane Centrum zostaje otwarte
i udostępnione Klientom (tj. o godzinie, o której rozpoczyna się sprzedaż
towarów/usług) do dnia 06.11.2021 r. do godziny 22:00 więcej niż jedną urnę, przed
rozpoczęciem losowania, zbiory Losów ze wszystkich urn są łączone, a znajdujące
się w nich Losy dodatkowo przemieszane. Przebieg losowania (dla każdego Centrum
oddzielnie) będzie transmitowany za pośrednictwem platformy społecznościowej
Facebook na stronach:
M1 BYTOM - https://www.facebook.com/M1Bytom/
M1 CZELADŹ - https://www.facebook.com/M1Czeladz/
M1 CZESTOCHOWA - https://www.facebook.com/CentrumM1Czestochowa/
M1 KRAKÓW - https://www.facebook.com/M1Krakow/
M1 ŁÓDŹ - https://www.facebook.com/M1Lodz/
M1 MARKI - https://www.facebook.com/M1Marki/
M1 POZNAŃ - https://www.facebook.com/M1Poznan/
M1 RADOM - https://www.facebook.com/M1Radom/
M1 ZABRZE - https://www.facebook.com/M1Zabrze/
4.4.
Po wylosowaniu każdego Losu, jest on weryfikowany przez podkomisję, która
sprawdza jego autentyczność, prawidłowość jego wypełnienia, ostemplowania oraz
ustala czy spełnione zostały wszystkie warunki określone w Regulaminie. Jeśli Los
spełnia warunki Regulaminu, wówczas imię, nazwisko oraz Unikalny Numer Kuponu
laureata ogłaszane są do publicznej wiadomości. Organizator zastrzega, iż nie są
ogłaszane do publicznej wiadomości ww. dane osób rezerwowych.
4.5.
Jeżeli podczas losowania zostanie wylosowany Los, który nie spełnia
warunków Regulaminu lub wygrał już jedną nagrodę, wówczas Los zostanie
odrzucony, a losowanie jest powtórzone. Procedura ta jest powtarzana do momentu
wylosowania Losu, który spełnia warunki Regulaminu.
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4.6.
Najpóźniej trzeciego dnia roboczego od losowania, podejmowane są próby
nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanymi laureatami/osobami
rezerwowymi. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu
laureata/osoby rezerwowej, który wpisał na Losie.
4.7.
Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje
uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Próba
uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest czterokrotnie, przy czym
za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W
przypadku sygnału "zajęte", następna próba połączenia jest przeprowadzana po
minimum 15 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty
głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia
telefonicznego z laureatem, nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo
do nagrody. Tego samego dnia podejmowana jest próba nawiązania połączenia
telefonicznego z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 4.2
Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu Regulaminu.
Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która
spełni wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych,
nagroda nie zostaje wydana i pozostaje do dyspozycji METRO PROPERTIES sp. z
o.o. .
4.8.
Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową (o której mowa
w pkt 4.7 Regulaminu) jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru
nagrody. Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po przesłaniu w ciągu 5 dni
roboczych (licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia ww. rozmowy
telefonicznej) na adres: monika.derewianko@neopromocje.pl z dopiskiem „Do
weryfikacji” skanu/zdjęć poniżej wymienionych dokumentów oraz pozytywnej ich
weryfikacji:
a) Odcinka Kuponu z Unikalnym Numerem Kuponu zgodnym z Unikalnym
Numerem Kuponu wylosowanego Losu oraz ostemplowanego/ych
Dowodu/ów Zakupu, posiadającego/ych wylosowany Unikalny Numer
Kuponu.
b) Podpisanego oświadczenia o braku przesłanek do wyłączenia laureata z
Loterii (dotyczy pkt 2.1.1.). Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 (dla laureata
nagrody I stopnia) i załącznik nr 2 (dla laureata nagrody II stopnia) do
Regulaminu.
Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.zakupywm1.pl/loteria.
Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym
przez Organizatora, z zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie
wymagane dane.
4.9.
Jeżeli laureat nie spełnia warunków opisanych w pkt 4.8 Regulaminu,
wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 2 dnia roboczego
od niespełnienia przez laureata/osoby rezerwowej warunków opisanych w pkt 4.8,
przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 4.7 i 4.8 Regulaminu. Procedura jest
powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową, warunków określonych
w pkt 4.7 i 4.8 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych
nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością METRO PROPERTIES sp. z o.o.
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4.10.
Jeżeli laureat/osoba rezerwowa zostanie pozytywnie zweryfikowana,
niezwłocznie zostanie do niej wysłany e-mail (na e-maila, z którego przesłał/a
dokumenty do weryfikacji) z informacją o przyznaniu nagrody.
4.11.
Laureat może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku (zdjęcie, film, głos)
w środkach masowego przekazu, m.in. na stronie internetowej www.zakupywm1.pl,
na portalu społecznościowym Facebook, na antenie telewizyjnej, radiowej, plakatach,
ogłoszeniach w prasie i gazetkach reklamowych. Wyrażenie powyższej zgody nie jest
warunkiem odbioru nagrody
5.

NAGRODY
Nagrodami w Loterii są:
5.1.
Nagrody I stopnia (nagrody główne) to: samochód osobowy Toyota C-HR MY'21 o cenie rynkowej 112.900,00 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości
12.544,00 zł (nagroda pieniężna jest potrącana przez płatnika tj. METRO
PROPERTIES sp. z o. o., który jest sponsorem nagród, na poczet zryczałtowanego
podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) – nagroda główna o łącznej wartości 125.444,00
zł brutto. Organizator przewidział w Loterii 9 nagród głównych o łącznej wartości
rynkowej 1.128.996,00 zł brutto, po jednym samochodzie do rozlosowania w
każdym z 9-ciu Centrów.
5.2.
Nagrody II stopnia to: karta przedpłacona o wartości 1.000,00 zł do
wykorzystania na terenie Centrum – 27 nagród o łącznej wartości 27.000,00 zł
brutto, po trzy karty do rozlosowania w każdym z 9 Centrów.
5.3.
Łączna wartość całej puli nagród Loterii wynosi 1.155.996,00 zł (słownie:
jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć
złotych) brutto.
5.4.
Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego i/lub
rzeczowego). Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby
trzecie wskazane przez laureata.
6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA LOTERII
6.1.
Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna
Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora i działająca
na podstawie wydanego przez niego Regulaminu. W skład Komisji wchodzi osoba
sprawująca nadzór nad Loterią, posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia
z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier
w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem
loterii promocyjnych zwana dalej „Osobą Nadzorującą Loterię”. Przed losowaniami
odbywającymi się w każdym z Centrów, Komisja wyłoni do każdego Centrum
podkomisję składającą się z co najmniej dwóch osób (wchodzących również w skład
Komisji), z zastrzeżeniem, iż jedną z tych osób będzie osoba sprawująca nadzór
nad losowaniem w danym Centrum, posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia
z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier
w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem
loterii promocyjnych.
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6.2.
Po przeprowadzeniu losowania, podkomisja sporządza i podpisuje protokół
z przebiegu losowania nagród, z podaniem wyników Loterii w danym Centrum.
6.3.
Niezależnie od obowiązku podkomisji do sporządzenia protokołu, o którym
mowa w punkcie 6.2 powyżej, z przebiegu losowania nagród w każdym z Centrów
sporządzany jest odrębny protokół przez (każdorazowo obecnego podczas
czynności związanych z tym losowaniem) notariusza.
7. OGŁASZANIE WYNIKÓW
Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania) publikowana
jest sukcesywnie na stronie www.zakupywm1.pl po stwierdzeniu prawa do przyznania
nagrody. Organizator zastrzega sobie również możliwość publikacji listy laureatów na
plakatach w Centrach oraz w mediach społecznościowych.
8. ODBIÓR NAGRÓD
8.1.
Odbiór nagrody głównej (I-go stopnia) przez laureata (lub jego pełnomocnika
dysponującego oryginałem pisemnego pełnomocnictwa z podpisem notarialnie
poświadczonym), odbywa się w Centrum, w którym dana nagroda główna została
wylosowana, w terminie do dnia 15.01.2022 roku (po uprzednim uzgodnieniu
terminu wydania nagrody z laureatem). Przed odbiorem nagrody, laureat
zobowiązany jest:
a) okazać dokument tożsamości (tj. dowód osobisty lub paszport) oraz posiadać
przy sobie dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i
okazać go. Dokument tożsamości musi potwierdzać dane osobowe wpisane
przez laureata na Losie, w tym potwierdzać ukończenie 18 lat przez
Uczestnika.
b) podpisania
oświadczenia
dotyczącego
zajmowania/niezajmowania
eksponowanego stanowiska politycznego przez niego lub członka jego
rodziny oraz beneficjenta rzeczywistego.
8.2.
Odbiór nagród II-go stopnia przez danego laureata (lub jego pełnomocnika
dysponującego oryginałem pisemnego pełnomocnictwa z podpisem notarialnie
poświadczonym), odbywa się w Centrum, w którym dana nagroda została
wylosowana w terminie do dnia 15.01.2022 roku (po uprzednim uzgodnieniu terminu
wydania nagrody z laureatem). Przed odbiorem nagrody, laureat zobowiązany jest
okazać dokument tożsamości (tj. dowód osobisty lub paszport), który musi
potwierdzać dane osobowe wpisane przez laureata na Losie, w tym potwierdzać
ukończenie 18 lat przez Uczestnika. Do każdej karty dołączone jest potwierdzenie
informujące o kwocie oraz terminie ważności karty (terminie, do którego można
realizować kartę). Karty przedpłacone można realizować na terenie danego
Centrum w sklepach i punktach usługowych akceptujących te karty. Karta
przedpłacona nie może być realizowana poprzez wypłatę środków pieniężnych.
Regulamin kart przedpłaconych dołączony jest do karty.
W przypadku pełnomocnika, musi on przekazać
pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

Organizatorowi

również

8.3.
Każda z nagród jest wydana danemu laureatowi, po podpisaniu protokołu
odbioru nagrody. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach

10

niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego
ubezpieczenia OC pojazdu, transportu pojazdu, jakichkolwiek innych kosztów
związanych z odbiorem, zabezpieczeniem lub dopuszczeniem do ruchu pojazdu,
ani kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej
wymienionych kosztów pozostaje wyłącznie po stronie laureata.
8.4.
Nagrody w Loterii objęte są gwarancją producenta i/lub importera. Roszczenia
z tytułu wad tych nagród winny być zgłaszane, zgodnie z warunkami udzielonej
gwarancji oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu cywilnego.
8.5.
W przypadku, w którym laureat Loterii nie odbierze nagrody w terminie do dnia
15.01.2022 roku lub złoży oświadczenie o rezygnacji z nagrody, traci on prawo do
nagrody.
8.6.
Nagrody nieodebrane przez któregokolwiek laureata bądź nagrody, do których
dany laureat Loterii utracił prawo, w tym zgodnie z punktem 8.5 powyżej, pozostają
w dyspozycji METRO PROPERTIES sp. z o.o.
8.7.
Osoby, które odebrały którąkolwiek z nagród, a które podlegają wykluczeniu
z udziału w Loterii, zgodnie z punktami 2.1.1. i 2.1.2. powyżej, są zobowiązane do
zwrotu nagrody, na zasadach określonych w wezwaniu wystosowanym przez
Organizatora.
8.8.
Zwrot towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego Dowodu Zakupu
w trakcie trwania Loterii zobowiązuje Uczestnika do zwrotu nagrody otrzymanej
w Loterii. Zachowanie nagrody możliwe jest jedynie w przypadku wymiany towaru
na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.
9.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9.1.
Reklamacje dotyczące udziału w Loterii mogą być zgłaszane przez
Uczestników, najpóźniej do dnia 31.01.2022 roku (data wpłynięcia reklamacji do
Organizatora).
9.2.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną) na adres: Neo Agencja
Promocyjna Monika Derewianko, Al. Komisji Edukacji Narodowej 86 lokal 38, 02-722
Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
monika.derewianko@neopromocje.pl z dopiskiem „Loteria w Centrach Handlowych
M1” – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres
zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz
treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
9.3.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone zgodnie z punktami 9.1. i 9.2. powyżej.
Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są zwykłą większością
głosów i nie przysługuje od nich ponowne odwołanie się do Komisji.
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9.4.
Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu
wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając w to nadanie zawiadomienia do
Uczestnika o wyniku reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji przesyłką
rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres wskazany
przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację
na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń w sądzie powszechnym. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje
Uczestnikowi Loterii.
10. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
10.1.
Dane
osobowe
Uczestników
Loterii/pełnomocników
przetwarzane są przez dwóch niezależnych Administratorów:

Uczestników

10.1.1. Zleceniodawca – METRO PROPERTIES z siedzibą w Warszawie (02-183)
przy alei Krakowskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000030425, numer NIP: 951-00-65-434, REGON: 011255007, kapitał
zakładowy: 11.000.000,00 zł. Zleceniodawca powołał Inspektora Ochrony
Danych z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na
adres: iod@metro-properties.pl.
10.1.2. Organizator - Monika Derewianko prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Neo Agencja Promocyjna Monika Derewianko z siedzibą przy Al.
Komisji Edukacji Narodowej 86 lokal 38 w Warszawie (02-722), NIP
9511551674, Regon 016290787
10.2.
Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora danych
osobowych, cel, podstawa prawna przetwarzania:
10.2.1. imię i nazwisko, Unikalny Numer Kuponu, numer telefonu kontaktowego
(dotyczy Uczestników), tj. w odniesieniu do danych osobowych Uczestników
przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia
Laureatów – Zleceniodawca. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest w tym wypadku zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w
Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda wyrażona jest poprzez wyraźne
działanie Uczestnika, tj. uzupełnienie Losu i wrzucenie do urny. Uczestnik
w każdym czasie może wycofać wyrażoną zgodę, co nie będzie miało wpływu na
legalność dotychczasowego przetwarzania danych na tej podstawie.
10.2.2. imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres e-mail (dotyczy
Uczestników składających reklamację), tj. w odniesieniu do danych osobowych
Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony
przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników - Organizator. Podstawą prawną
przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wykonanie obowiązku
prawnego ciążącego na Organizatorze określonego w art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy
o grach hazardowych w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych,
w celu rozpatrzenia reklamacji zgłaszanej przez Uczestnika oraz na podstawie art.
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6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
10.2.3. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, email (dotyczy laureatów nagród II stopnia), tj. w odniesieniu do danych
osobowych laureatów nagród II stopnia przetwarzanych w celu wydania nagrody Organizator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego
interesu Organizatora polegającego na konieczności przetwarzania danych
osobowych w celu wydania nagrody oraz w celu archiwalnym na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów,
10.2.4. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, email, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub
paszportu), numer PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres
zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo), informacje dotyczące
zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub
członka rodziny (dotyczy laureatów nagród I stopnia), tj. w odniesieniu do
danych osobowych laureatów nagród I stopnia przetwarzanych w celu wydania
nagrody - Organizator,
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora w celu wydania nagrody,
b.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Organizatorze wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. polegającym na prowadzeniu
ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych,

c.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Organizatorze określonego w art. 46 ust. 1 Ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
przetwarzane
są
dane
dotyczące
zajmowania/niezajmowania
eksponowanego stanowiska politycznego;

d.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora w celach archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów;

10.2.5. imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu
tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), numer PESEL (a w razie
braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo),
tj. w odniesieniu do danych osobowych laureatów nagród I stopnia przetwarzanych
w celu wydania nagrody – Zleceniodawca, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zleceniodawcy określonego w
art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, polegającego na konieczności odprowadzenia
należnego podatku od nagród,
10.2.6. imię i nazwisko, imię ojca, data i miejscowość urodzenia, rodzaj, numer
dokumentu tożsamości w tym seria, numer PESEL (w przypadku braku
numeru PESEL - adres zamieszkania i obywatelstwo) (dotyczy laureatów), tj.
w odniesieniu do danych osobowych laureatów przetwarzanych w zakresie
realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej –
Organizator, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 20 ust. 1 Ustawy
o grach hazardowych w przypadku osoby wnoszącej o wydanie imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
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10.2.7. dane osobowe umieszczone na pełnomocnictwie z podpisem notarialnie
poświadczonym (dotyczy osób upoważnionych do odbioru nagrody), tj.
w odniesieniu do danych osobowych osób upoważnionych do odbioru nagrody
w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w losowaniu nagrody - Organizator;
podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel jakim jest wzięcie
udziału w losowaniu nagrody,
10.2.8. wizerunek:

10.3.

a.

osoby zgłaszającej się do prowadzącego losowanie na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w celu
przeprowadzenia Loterii w tym ogłoszenia zwycięzcy;

b.

osoby, które wyraziły zgodę na publikację wizerunku w materiałach
marketingowych Zleceniodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych:

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie ustawy o grach
hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz w dalszym okresie na
podstawie przepisów prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia
kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celnoskarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające
z przepisów prawa.
10.3.1.
Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku,
w którym zakończyła się Loteria w celu weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu
do wydania nagrody, w celu wydania nagrody i udokumentowania wyników Loterii
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
10.3.2.
Dane osobowe Uczestników Loterii, będą przechowywane przez sześć
miesięcy od dnia zakończenia Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń,
w przypadku osób zgłaszających reklamację, okres ten wydłuży się o okres
rozpatrywania reklamacji,
10.3.3.
Wizerunek przetwarzany na podstawie zgody na publikację wizerunku, do
czasu jej wycofania.
10.4.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom przysługują
następujące prawa:
10.4.1.

prawo dostępu do podanych danych osobowych,

10.4.2.
prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania podanych danych osobowych,
10.4.3.
prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
w przypadkach przewidzianych prawem,
10.4.4.

prawo żądania przeniesienia danych osobowych,

10.4.5.
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania,
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań
dotyczących przetwarzania należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony
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Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@metro-properties.pl
10.4.6.
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.
10.5.
Dostęp do danych będą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz
podmioty współpracujące z Organizatorem pomagające w organizacji Loterii,
operator pocztowy/przewoźnik, a także podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
10.6.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika, Pełnomocnika laureata jest
niezbędne do przyznania i wydania nagrody. W przypadku wyrażenia zgody na
publikację wizerunku laureata nagrody, zgoda jest dobrowolna, co oznacza, że od jej
wyrażenia nie jest uzależnione wydanie nagrody.
10.7.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani
podejmowania na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.
11. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od ich
dnia wymagalności. W razie prawidłowego zgłoszenia reklamacji, bieg terminu
przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
na nią odpowiedzi.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.
W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Promocyjnego lub oryginału Dowodu
Zakupu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
12.2.
Uczestnik, który złożył w związku z Loterią nieprawdziwe oświadczenie lub
podał nieprawdziwe informacje, jest zobowiązany do naprawienia Organizatorowi
wyrządzonej tym szkody, w tym do zapłaty odszkodowania za rzeczywistą szkodę
oraz utracone korzyści.
12.3.
Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

zatwierdzenia

przez

12.4.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie,
stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
12.5.
Na żądanie laureata, Organizator wystawia imienne zaświadczenie
o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art.
20 Ustawy o grach hazardowych.
12.6.
Godziny otwarcia
www.zakupywm1.pl.

Centrum

znajdują

się

na

stronie

internetowej

12.7.
Organizator zastrzega, że w przypadku remontu odbywającego się w trakcie
trwania sprzedaży promocyjnej w Placówce handlowej, wówczas jest ona wyłączona
z Loterii na czas trwania remontu. W przypadku zamknięcia Placówki handlowej, nie
bierze ona dalszego udziału w Loterii.
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12.8.
Organizator zastrzega opcję wykluczenia z możliwości przystąpienia do Loterii
osoby, która jest agresywna (również słownie) w stosunku do pracowników
Organizatora.
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Załącznik nr 1
...............................................................................................
Imię i nazwisko

...............................................................................................
Adres zamieszkania: ulica, numer domu i mieszkania

...............................................................................................
kod i miejscowość

...............................................................................................
PESEL (w przypadku braku PESEL proszę podać
obywatelstwo i datę urodzenia

...............................................................................................
Rodzaj i numer dowodu potwierdzającego tożsamość

Oświadczenie laureata nagrody I stopnia
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek,
dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni, przysposobieni oraz
przysposabiający) nie jesteśmy: właścicielami, dzierżawcami ani najemcami, a także
członkami zarządu, pełnomocnikami oraz pracownikami , odpowiednio:
▪

Organizatora tj. Neo Agencja Promocyjna Monika Derewianko,

▪

punktów handlowych/usługowych znajdujących się na terenie Centrum,

▪

ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum,

▪

agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Centrum oraz w punktach
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum,

▪

METRO PROPERTIES sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

▪

firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Loterii.

Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem członkiem zarządu, pełnomocnikiem,
pracownikiem zatrudnionym przez METRO PROPERTIES sp. z o. o. przez okres 5 lat
przed rozpoczęciem Loterii.

…………………………………………………..
czytelny podpis laureata

* Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
jak i osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy
o dzieło, umowy zlecenia).
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Załącznik nr 2
...............................................................................................
Imię i nazwisko

...............................................................................................
Adres zamieszkania: ulica, numer domu i mieszkania

...............................................................................................
kod i miejscowość

Oświadczenie laureata nagrody II stopnia
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek,
dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni, przysposobieni oraz
przysposabiający) nie jesteśmy: właścicielami, dzierżawcami ani najemcami, a także
członkami zarządu, pełnomocnikami oraz pracownikami , odpowiednio:
▪

Organizatora tj. Neo Agencja Promocyjna Monika Derewianko,

▪

punktów handlowych/usługowych znajdujących się na terenie Centrum,

▪

ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum,

▪

agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Centrum oraz w punktach
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum,

▪

METRO PROPERTIES sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

▪

firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Loterii.

Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem członkiem zarządu, pełnomocnikiem,
pracownikiem zatrudnionym przez METRO PROPERTIES sp. z o. o. przez okres 5 lat
przed rozpoczęciem Loterii.
………………………………………………...
czytelny podpis laureata

* Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
jak i osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy
o dzieło, umowy zlecenia).
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