REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Graj o bilety z apką InPost”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „Graj o bilety z apką InPost”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2022 poz.
888) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna pod nazwą „Graj o bilety z apką InPost” zwana jest dalej
„loterią”.
4.2 InPost – spółka InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30–552
Kraków, KRS 0000543759, NIP: 6793108059 świadcząca usługi „Paczkomaty24/7”
polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek paczkomatowych
z wykorzystaniem paczkomatu.
4.3 Przesyłka paczkomatowa (przesyłka) - przesyłka niebędąca przesyłką listową ani
paczką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t. j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), ewidencjonowana w systemie informatycznym InPost
zawierająca nieznane InPost rzeczy, która może, ale nie musi posiadać oznaczenia InPost
i jego adresu, przyjęta przez InPost w celu przemieszczenia lub/i doręczenia za
pośrednictwem paczkomatu z możliwością jej nadawania i odbierania także w innym miejscu
niż paczkomat (np. w Punkcie Obsługi Paczek, za pośrednictwem kuriera).
4.4 Paczkomat - elektroniczna szafa depozytowa (urządzenie), umożliwiająca osobie
upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub/i odbiór przesyłki paczkomatowej, stanowiąca
zautomatyzowany punkt sprzedaży wskazany w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
4.5 Punkt obsługi paczek - lokal, w którym możliwe jest nadanie lub odbiór przesyłki
paczkomatowej.
4.6 Etykieta (list przewozowy) – oznaczenie przesyłki paczkomatowej z kodem kreskowym
i przyporządkowanym mu numerem nadawczym (każdy jeden numer nadawczy jest
unikatowy, niepowtarzalny i przyporządkowany do tylko i wyłącznie jednej przesyłki
paczkomatowej), zawierające informacje niezbędne do wykonania usługi przez InPost.
Dla celów niniejszej loterii uznaje się, że etykieta (list przewozowy) jest dokumentem
stanowiącym dowód zawarcia umowy o świadczenie usługi przez InPost i dowodem udziału
w loterii.
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4.7 Odbiór przesyłki paczkomatowej InPost (odbiór) - każdy jednorazowy odbiór
Przesyłki paczkomatowej w okresie od godziny 00:00:00 dnia 13.07.2022 r. do godziny
23:59:59 dnia 24.08.2022 r., dokonany przez uczestnika loterii po otrzymaniu informacji od
InPost o możliwości odbioru Przesyłki paczkomatowej (tj. od otrzymania awiza (inaczej
notyfikacji) w formie wiadomości tekstowej sms albo e-mail, albo wiadomości otrzymanej
poprzez Aplikację InPost Mobile, zawierającej: kod odbioru, informację że paczka czeka na
odbiór w Paczkomacie).
Przesyłkę paczkomatową uznaje się za doręczoną/odebraną w momencie otwarcia skrytki
Paczkomatu, w której umieszczono Przesyłkę paczkomatową przez uczestnika, który podał
dane potrzebne do otwarcia skrytki lub w momencie jej fizycznego doręczenia do uczestnika.
Każdy jeden Odbiór Przesyłki paczkomatowej dokonany przez uczestnika loterii po
otrzymaniu informacji od InPost (awizo/notyfikacja) o możliwości odbioru przesyłki
paczkomatowej, w przypadku zgłoszenia się do loterii, uprawnia do otrzymania
1 (słownie: jednego) losu w grze o nagrody natychmiastowe I-go i II-go stopnia.
4.8 Aplikacja InPost Mobile - aplikacja mobilna pod nazwą InPost Mobile należąca do
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (przy ul. Wielickiej 28, 30552 Kraków, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000543759, NIP: 6793108059), przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z
systemem operacyjnym Android lub iOS, bezpłatnie udostępniana do pobrania i
użytkowania. W ramach ww. Aplikacji, z wykorzystaniem konta, jej użytkownik może
korzystać z usług oferowanych przez ww. spółkę. Informacje na temat Aplikacji InPost Mobile
(w tym wymogów technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne,
na którym ma być zainstalowana aplikacja) znajdują się w Regulaminie Aplikacji Mobilnej
dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://inpost.pl/regulaminy. Informacje
nt. przetwarzania danych osobowych przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (przy
ul. Wielickiej 28, 30552 Kraków, nr KRS: 0000543759, NIP: 6793108059), w tym
o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane przez ww.
administratora, znajdują się w ww. Regulaminie oraz w Polityce prywatności, pod adresem:
https://inpost.pl/polityka-prywatnosc. Uczestnik korzystając z ww. Aplikacji na potrzeby
niniejszej loterii, musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersje
Aplikacji InPost Mobile i być zarejestrowanym użytkownikiem tej Aplikacji. Organizator nie
odpowiada za brak możliwości pobrania ww. aplikacji lub aktualizacji Aplikacji przez
uczestnika na jego urządzenie mobilne z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych
przez urządzenie mobilne, w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za
nieprawidłowe wyświetlanie się treści dot. loterii w Aplikacji InPost Mobile z uwagi na
niezaktualizowanie przez uczestnika ww. Aplikacji. Za pośrednictwem Aplikacji InPost Mobile
uczestnik może wypełnić formularz zgłoszeniowy do loterii. Uczestnik może otrzymywać w
Aplikacji InPost Mobile informacje dot. loterii.
4.9 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 13.07.2022 r. a kończy w dniu
20.10.2022 r., przy czym termin ten obejmuje m.in. Odbiór przesyłki paczkomatowej, czas
zgłaszania się do loterii, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania
i rozpatrywania reklamacji.
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7. Uczestnik loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia
następujące warunki:
a) ma ukończone 18 lat,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) będąca osobą uprawnioną do Odbioru przesyłki paczkomatowej (odbiorca przesyłki
paczkomatowej),
d) jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,
e) mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
f) ma zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym aktualną Aplikację InPost
Mobile i jest jej zarejestrowanym użytkownikiem (uczestnik, który dotychczas nie
miał Aplikacji InPost Mobile może ją zainstalować i zarejestrować się po raz pierwszy w
trakcie trwania loterii),
g) jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM oraz posiada adres e-mailowy,
h) zgłosiła się do loterii zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Przez uczestnika rozumie się ww. osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi
identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby loterii. Działania, polegające na zmianie danych
identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych
stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia regulaminu działania.
Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Udział
w loterii jest dobrowolny. Przystąpienie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi,
InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Integer.pl oraz spółki InPost Technology S.à.r.l. Oddział w Polsce, a także
kurierzy współpracujący z InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz z innymi spółkami
wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl. Zakaz dotyczy także członków rodzin
ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę i teściów.
8. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii, które będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze
organizatora
loterii:
Smolar
Agencja
Promocyjno-Reklamowa,
93-569
Łódź,
ul. Inżynierska 15, a także na stronie internetowej organizatora pod adresem:
www.smolar.pl/loteria-graj-o-bilety-z-apka-InPost.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
10.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 7 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii, powinna łącznie spełnić następujące warunki:
a) dokonać Odbioru przesyłki paczkomatowej od godziny 00:00:00 dnia 13.07.2022 r.
do godziny 23:59:59 dnia 24.08.2022 r., po otrzymaniu informacji od InPost
o możliwości Odbioru przesyłki paczkomatowej, zgodnie z postanowieniami pkt 4.7
regulaminu,
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b) zgłosić się do loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym
mowa w pkt 10.2 regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 13.07.2022 r.
do godziny 23:59:59 dnia 24.08.2022 r.
10.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w loterii, musi dokonać zgłoszenia poprzez formularz
zgłoszeniowy do loterii. Uczestnik przechodzi do formularza zgłoszeniowego
za pośrednictwem Aplikacji InPost Mobile (poprzez kliknięcie na baner/informację o
niniejszej loterii w Aplikacji InPost Mobile).
W formularzu uczestnik zobowiązany jest do podania/przekazania następujących danych
i złożenia następujących oświadczeń:
a)

obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjne):

−

−

cztery ostatnie cyfry numeru nadawczego przesyłki paczkomatowej wskazane na
etykiecie,
numer telefonu komórkowego uczestnika (na który były wysyłane przez InPost sms-y
dotyczące statusu przesyłki paczkomatowej lub który został podany podczas zakupów w
sklepie internetowym przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy),
adres e-mail uczestnika (na który były wysyłany przez InPost wiadomości dotyczące
statusu przesyłki paczkomatowej lub który został podany podczas zakupów w sklepie
internetowym przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy),
zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:



„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat”.



„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii promocyjnej „Graj o bilety z apką InPost”,
w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję
jego treść”.

−
−

b) dobrowolne oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywne):
 „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od InPost sp. z o.o. informacji handlowych
dotyczących produktów i usług InPost sp. z o. o, spółek z Grupy Kapitałowej Integer.pl
oraz podmiotów współpracujących z ww. spółkami na podany przeze mnie numer telefonu
lub adres e-mail.”.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Administrator danych
to jest InPost sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych,
w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania do Ciebie informacji handlowych drogą
elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną zgodą.
Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest możliwe w dowolnym
momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Masz
też prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci
prawach, znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej
https://inpost.pl/ochrona-danych-osobowych i w regulaminie loterii promocyjnej „Graj o bilety
z apką InPost”.
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie
danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu.
10.3 Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza wskazanego w pkt 10.2 regulaminu,
uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii i bierze udział w grze o nagrody
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natychmiastowe. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie wypełnienia formularza, o którym
mowa w pkt 10.2 regulaminu oraz rejestracji w bazie loterii poprzez wyświetlenie informacji
oraz poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu
wskazanym w pkt 10.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta
uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” /
„spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.
10.4 Formularz zgłoszeniowy do loterii, przy każdym zgłoszeniu do loterii automatycznie
nalicza uczestnikowi odpowiednią liczbę losów w grze o nagrody natychmiastowe (zgodnie z
pkt 4.7 regulaminu).
10.5 Jeden los uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowany los
zostaje usunięty z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszych losowaniach.
10.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego odbioru przesyłki paczkomatowej, zgodnie
z pkt 4.7 regulaminu, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii z tytułu
każdego odbioru, należy każdy z tych odbiorów udokumentować odrębnym zgłoszeniem do
loterii, w tym odrębnymi czterema ostatnimi cyframi numeru nadawczego przesyłki
paczkomatowej wskazanymi na etykiecie (liście przewozowym).
10.7 Jeden uczestnik, tj. jedna osoba lub osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez
termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub
korespondencyjny lub zameldowania lub siedziby uczestników loterii) może otrzymać
w ramach całej loterii łącznie jedną nagrodę natychmiastową, z zastrzeżeniem pkt 10.5
regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się
podając różne numery telefonów lub adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej
nagród natychmiastowych. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników,
dany uczestnik zostanie nagrodzony maksymalnie jedną nagrodą natychmiastową, a kolejna
nagroda natychmiastowa, która by mu przypadła, pozostaje w dyspozycji organizatora.
10.8 Dokonanie więcej niż jednego zgłoszenia do loterii na podstawie tego samego, jednego
odbioru przesyłki paczkomatowej (tego samego, jednego numeru nadawczego przesyłki
paczkomatowej) nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo
zgłoszenie (duplikat). Duplikaty zgłoszeń będą usuwane z bazy do losowania.
10.9 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik
(w tym laureat) spełnia warunki określone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry
określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji w InPost czy Odbiór przesyłki
paczkomatowej został faktycznie dokonany. Nadto, organizator może żądać od uczestnika
złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia
dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in. podania
wszystkich numerów telefonów lub adresów e-mail wskazanych w zgłoszeniach do loterii,
podania wszystkich numerów nadawczych (pełnych numerów) przesyłki paczkomatowej na
podstawie, których uczestnik zgłosił się do loterii. Organizator może przesłać ww. żądanie na
adres mailowy wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii.
Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do przesłania ww.
dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na adres poczty
elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu z
uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia
/ podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do
regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki
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mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” /
„spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków wynikających z
niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań organizatora, w terminie
wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania przez
organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć wszystkie jego
zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii. W takim przypadku
niewydana nagroda natychmiastowa pozostaje w dyspozycji organizatora. W przypadku
stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub
niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody w
loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.
10.10 Zgłoszenia do loterii można wysyłać codziennie w terminie od godziny
00:00:00 dnia 13.07.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.08.2022 r., wyłącznie po
dokonaniu odbioru Przesyłki paczkomatowej, o którym mowa w pkt 4.7 regulaminu.
10.11 Wszystkie zgłoszenia do loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
organizatora z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi
być późniejsza niż data i godzina odbioru Przesyłki paczkomatowej. W sytuacji, gdyby
okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego odbioru przesyłki
paczkomatowej, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina
faktycznego odbioru przesyłki paczkomatowej, traci on prawo do nagrody.
10.12 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń.
10.13 W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do
skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”.
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE:
11.1 W grze o nagrody natychmiastowe udział biorą prawidłowe zgłoszenia uczestników
loterii (tj. odrębne losy uprawniające do gry o nagrody natychmiastowe przyporządkowane
do poszczególnych zgłoszeń uczestników) dokonane w okresie od godziny 00:00:00 dnia
13.07.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.08.2022 r.
11.2 W okresie od godziny 00:00:00 dnia 13.07.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.08.2022
r. organizator otworzy łącznie 210 (słownie: dwieście dziesięć) bramek czasowych dla
nagród natychmiastowych, odpowiednio:
− 10 (słownie: dziesięć) bramek czasowych dla nagród natychmiastowych I-go stopnia,
− 200 (słownie: dwieście) bramek czasowych dla nagród natychmiastowych II-go
stopnia.
11.3 Przykładowy podział bramek czasowych dla dnia 13.07.2022 r. stanowi załącznik nr 1
do regulaminu.
11.4 Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody
natychmiastowe w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole
przygotowanym przez organizatora stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Treść
załącznika nr 2 jest niejawna i nie będzie upubliczniona.
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11.5 Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie
(tj. odrębny los uprawniający do gry o nagrody natychmiastowe przyporządkowany do
danego zgłoszenia) wpływa do bazy zgłoszeń jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po
upływie daty i godziny otwarcia danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której
przypisana jest określona nagroda natychmiastowa. Losowość gry o nagrody
natychmiastowe polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia i przyporządkowanego do
danego zgłoszenia losu w bazie zgłoszeń zgodnie z kryterium czasu w jakim zgłoszenie
wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.
11.6 W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia
danej bramki czasowej dla danej nagrody natychmiastowej, nieprzyznana nagroda
natychmiastowa przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej. Wówczas w kolejnej
bramce czasowej dla nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio
pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio
dla analogicznych sytuacji, czyli jeżeli dana nagroda natychmiastowa nie wyda się np. w
dwóch kolejnych bramkach czasowych, to te dwie niewydane nagrody natychmiastowe
przechodzą do kolejnej najbliższej bramki czasowej dla nagrody natychmiastowej i wówczas
w kolejnej bramce czasowej dla nagrody natychmiastowej pierwsze trzy zgłoszenia będą
premiowane nagrodą natychmiastową.
11.7 Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast
otrzymuje wynik gry w grze o nagrody natychmiastowe (otrzymuje informację czy jego
zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie) poprzez wyświetlenie komunikatu. W
przypadku wygranej, poza ww. wyświetlonym komunikatem, organizator prześle
automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail podany przez uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody natychmiastowej I-go
albo II-go stopnia oraz informację o dalszej procedurze odbioru danej nagrody
natychmiastowej.
NAGRODY
12.1 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest pakiet zawierający:
dwa pojedyncze bilety, tj. jeden bilet dla laureata i jeden bilet dla dziecka poniżej 18 roku
życia, którego opiekunem jest laureat, na mecz Polska - Holandia (PGE Narodowy), który
odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. oraz zaproszenie dla jednego dziecka poniżej 18 roku
życia, którego opiekunem jest laureat wraz z laureatem na trening piłkarzy reprezentacji
Polski, który planowany jest na 21.09.2022 r., a także jeden nocleg w hotelu w Warszawie.
Łączna wartość ww. zestawu wynosi 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
00/100). Szczegółowy opis nagrody natychmiastowej I-go stopnia znajduje się w załączniku
nr 3 do regulaminu.
Łączna liczba nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 10 (słownie: dziesięć)
sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 15.000,00 zł brutto
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
12.2 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii są dwa bilety, tj. jeden bilet dla
laureata i jeden bilet dla osoby towarzyszącej laureatowi, na mecz Polska - Holandia (PGE
Narodowy), który odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. o wartości łącznie 400,00 zł brutto
(słownie: czterysta złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody natychmiastowej II-go stopnia
znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu.
Łączna liczba nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 200 (słownie:
dwieście) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 80.000,00 zł brutto
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
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12.3 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 210 (słownie: dwieście dziesięć) sztuk.
12.4 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 95.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych 00/100).
12.5 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani
na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do
otrzymania nagrody na osoby trzecie.
12.6 Nagrody niewydane w loterii, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
pozostają w dyspozycji organizatora.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
13.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
13.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 13.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom
(losom przypisanym do poszczególnych zgłoszeń),
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOTERII
14.1 Laureaci wszystkich nagród natychmiastowych są informowani o uzyskanej wygranej
natychmiast po dokonaniu zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie komunikatu
o uzyskanej wygranej oraz dodatkowo poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez
organizatora do laureata na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres email. Organizator w treści wiadomości e-mail poinformuje o sposobie i terminie przekazania
przez laureata nagrody natychmiastowej kompletu niezbędnych danych i oświadczeń
laureata, o których mowa w pkt 15.1 regulaminu, które umożliwią przekazanie danej nagrody
natychmiastowej.
14.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata nagrody natychmiastowej o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym
w szczególności:
− podania przez uczestnika/laureata błędnego adresu e-mail lub za działanie systemów
teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną
konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik/laureat, czy za
niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce
odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy
program pocztowy, z którego korzysta uczestnik/laureat, informacji e–mail od
organizatora, o której mowa w pkt 14.1 regulaminu. W razie stosowania przez
uczestnika/laureata narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do
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regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej
zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”,
− za legalność oprogramowania z którego uczestnik/laureat korzysta, szybkość i jakość
łącza internetowego, z którego uczestnik/laureat korzysta (np. przerwania transmisji
danych), które mogą mieć wpływ na działanie Aplikacji InPost Mobile,
− za działanie siły wyższej.
WYDANIE NAGRODY:
WYDANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH I-GO STOPNIA:
15.1 Warunkiem wydania nagród natychmiastowych I-go i II-go stopnia, o których mowa w
pkt 12.1 i pkt 12.2 regulaminu, jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie do organizatora
formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny dla laureatów na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie do
30.08.2022 r. Każdy laureat nagrody natychmiastowej I-go i II-go stopnia zobowiązany
będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:
a) cztery ostatnie cyfry numeru nadawczego przesyłki paczkomatowej wskazane na
etykiecie podane w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,
b) numer telefonu komórkowego laureata nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia,
który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,
c) adres e-mail laureata nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia, który podano w
formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,
d) imię i nazwisko laureata nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia,
e) PESEL laureata nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia lub w przypadku jego
braku dane ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
f) pełen adres zamieszkania laureata nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia,
g) imię i nazwisko dziecka uczestniczącego w treningu piłkarzy reprezentacji Polski i w
meczu Polska – Holandia (dot. nagrody natychmiastowej I-go stopnia) lub imię i nazwisko
osoby towarzyszącej laureatowi w meczu Polska - Holandia (dot. nagrody
natychmiastowej II-go stopnia) oraz PESEL ww. osoby towarzyszącej/dziecka lub w
przypadku jego braku dane ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
h) zaznaczenie oświadczeń laureata nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia o
następującej treści:
 „Zapoznałam/em się z regulaminem loterii „Graj o bilety z apką InPost”, w tym z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat, posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu
cywilnego”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w
Łodzi, InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej Integer.pl. w rozumieniu regulaminu loterii, a także kurierem
współpracującym z InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub z innymi spółkami
wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl, spółki InPost Technology S.à.r.l.
Oddział w Polsce. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów)”.
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Każdy laureat nagrody natychmiastowej I-go i II-go stopnia może zostać zobowiązany do
podania dalszych danych osobowych, jeżeli wynikać to będzie z wymagań Polskiego
Związku Piłki Nożnej (PZPN) związanych z wystawieniem biletu stanowiącego nagrodę
natychmiastową I-go i II-go stopnia.
Dane laureata nagrody natychmiastowej I-go i II-go stopnia oraz osoby towarzyszącej
laureatowi (dorosłej/dziecka) zostaną przekazane PZPN, w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizator meczu piłki nożnej, zastrzega
prawo do odmowy wstępu na mecz laureatowi nagrody natychmiastowej I-go lub II-go
stopnia lub osobie towarzyszącej laureatowi, w sytuacjach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zakazów stadionowych,
czy zasad funkcjonowania i regulaminu stadionu, na którym będzie rozgrywany mecz.
W powyższym przypadku (tj. w przypadku odmowy wstępu na mecz) laureatowi nagrody
natychmiastowej I-go lub II-go stopnia nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości
wartości nagrody/ części wartości nagrody.
Laureat przyjmuje do wiadomości, iż realizacja nagrody możliwa jest wyłącznie z
zastrzeżeniem przestrzegania zasad realizacji nagrody i udziału w wydarzeniu, którego bilet
dotyczy, dostępnych na stronach internetowych wydarzenia, w szczególności zaś
Regulaminu imprezy masowej: https://pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/36322020_REGULAMIN_IMPREZY_MASOWEJ-POL.pdf. W przypadku, gdy organizator
umożliwi laureatowi odbiór nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia, a laureat (lub
osoba towarzysząca) nie spełni obowiązujących wymagań lub nie będzie przestrzegał
obowiązujących zasad związanych z udziałem w wydarzeniu (meczu/treningu), w tym
nie będzie spełniał aktualnych i obowiązujących warunków umożliwiających mu udział w
wydarzeniu, a dot. epidemii/pandemii/wirusa SARS-CoV-2, danemu laureatowi nagrody
natychmiastowej I-go lub II-go stopnia nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości
wartości nagrody/ części wartości nagrody.
15.2 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród natychmiastowych
I-go lub II-go stopnia w terminie wskazanym w pkt 15.3 regulaminu, niewydana ww. nagroda
natychmiastowa pozostaje w dyspozycji organizatora. W przypadku odmowy podania swoich
danych, laureat dobrowolnie rezygnuje z nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji
organizatora. W przypadku odmowy podania danych osoby towarzyszącej, laureat
dobrowolnie rezygnuje z biletu dla osoby towarzyszącej lub udziału dziecka w treningu
piłkarzy reprezentacji Polski.
15.3 Laureaci nagród natychmiastowych I-go lub II-go stopnia muszą podać / zamieścić i
wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów ww. nagród na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt 15.1 regulaminu, w
terminie najpóźniej do dnia 30.08.2022 r. O zachowaniu terminu do podania danych i
oświadczeń laureatów nagród natychmiastowych I-go lub II-go stopnia, decyduje data ich
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 30.08.2022 r.
15.4 Nagrody natychmiastowe II-go stopnia (bilety wskazane w pkt 12.2 regulaminu
wystawione na laureata nagrody i dane osoby towarzyszącej laureatowi podane
w formularzu zgodnie z pkt 15.1 regulaminu) muszą zostać odebrane przez laureatów
osobiście w punkcie InPost w Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, stanowisko
oznaczone identyfikacją InPost w godz. od 10:00 do 19:00 w dniu 22.09.2022 r.
Nagrody natychmiastowe I-go stopnia (pakiety wskazane w pkt 12.1 regulaminu wystawione
na laureata nagrody i dane dziecka, którego opiekunem jest laureat podane w formularzu
zgodnie z pkt 15.1 regulaminu) muszą zostać odebrane przez laureatów osobiście
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w Warszawie przed rozpoczęciem treningu (szczegóły dotyczące miejsca i godziny odbioru
zostaną podane laureatom w wiadomości mailowej).
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu laureata oraz osoby towarzyszącej laureatowi do
miejsca odbioru ww. nagrody i miejsca, w którym rozegrany zostanie mecz Polska –
Holandia/trening. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody
natychmiastowej I-go lub II-go stopnia.
15.5 Warunkiem odebrania/wydania nagrody natychmiastowej I-go lub II-go stopnia przez
laureata jest:
− zamieszczenie w terminie określonym w regulaminie kompletu wymaganych danych i
oświadczeń na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl w formularzu
dla laureatów ww. nagród natychmiastowych (zgodnie z postanowieniami regulaminu),
− przy zgłoszeniu się po odbiór nagrody, wylegitymowanie się ważnym dokumentem
potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi
przez ww. laureata oraz wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w momencie
odebrania i realizacji nagrody).
15.6 Nagrody natychmiastowe I-go lub II-go stopnia nieodebrane z winy lub przyczyny
leżącej po stronie laureatów ww. nagród zgodnie z pkt 15.4 regulaminu pozostają w
dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
16.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie:
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 06.10.2022 r.
16.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry
hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
16.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 16.1 regulaminu i zawierające wszystkie
wymagane dane zgodnie z pkt 16.2 regulaminu.
16.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 20.10.2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
16.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
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17.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
17.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE
18. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
19.1 Odrębnymi administratorami danych osobowych w niniejszej loterii są:
a) tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska
15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727278-80-75 - w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z
urządzeniem loterii,
b) InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, NIP:
6793108059, KRS 0000543759 – w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w
związku z wyrażeniem dobrowolnej zgody marketingowej, o której mowa w pkt 10.2 lit. b)
regulaminu.
19.2 Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska
15, 93 – 569 Łódź, jako administrator danych osobowych pozyskanych dla celów związanych
z urządzeniem loterii, informuje, że:
a) dane osobowe pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych w
związku z organizacją loterii (w tym dane uczestnika, w tym laureata loterii, osoby
towarzyszącej laureatowi podczas meczu) w tym: uczestnika/ laureata: numer telefonu,
adres e-mail, laureata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub dane
ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, osoby trzeciej: imię i nazwisko, numer
PESEL lub dane ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, ewentualnie imię i
nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego osoby małoletniej
towarzyszącej laureatowi, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii,
tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, weryfikacji zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa
danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, ustalenia, dochodzenia i obrony
przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń oraz wykonania
niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem
loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii na
podstawie: uzasadnionego interesu organizatora w postaci urządzenia loterii i wykonania
jego zobowiązań związanych z loterii, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich
rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w związku z tym
archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(art. 6 ust. 1 lit. f) 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) - Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz obowiązków prawnych organizatora związanych art.
z urządzeniem loterii, w tym wydaniem i rozliczeniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
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c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w
loterii. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w loterii lub
niemożnością wydania nagrody (uczestnictwa w meczu/treningu).
d) dane osób towarzyszących laureatom w meczu/treningu zostały podane administratorowi
przez laureatów loterii,
e) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych
oświadczenia o powyższym może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź lub
na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
f) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uzna, że jego
dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
g) dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszej loterii mogą być przekazane,
udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego
obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz
wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w
których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom uczestniczącym w
weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w loterii lub uczestniczącym w weryfikacji praw
do nagrody lub uczestniczącym w wydawaniu/realizacji nagrody, w tym InPost sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30–552 Kraków, Polski Związek Piłki Nożnej z
siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, operatorom pocztowym /
firmom kurierskim/ przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie
i księgowo,
h) dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją niniejszej loterii (w tym
uczestników, w tym laureatów, osób towarzyszących laureatowi w meczu) będą
przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń (w tym uczestników), które
są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w
okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
19.3 Administratorem danych osobowych pozyskanych dla celów marketingowych jest
InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, NIP:
6793108059, KRS 0000543759:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych, tj. adres e-mail i/lub numer telefonu są przetwarzane w celach
marketingowych, w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania informacji
handlowych drogą elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną zgodą,
b) powyższy administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119
oraz przepisów powszechnie obowiązujących, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora polegającego na prowadzeniu działań marketingowych w związku
z udzieloną przez uczestnika zgodą na kierowanie do niego informacji handlowych drogą
elektroniczną,
c) powyższy administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.
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d) podanie danych osobowych dla celów marketingowych przez uczestnika jest dobrowolne,
e) uczestnikowi przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres:
InPost Sp. z o.o. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków lub na adres e-mail:
dane_osobowe@grupainteger.pl,
f) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
g) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora następującym
podmiotom:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu oraz InPost sp. z o.o., tj. podmiotom, które
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umów z InPost sp. z o.o. i
wyłącznie zgodnie z poleceniami InPost sp. z o.o.,
h) dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na
kierowanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, co może nastąpić w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano w związku z wyrażeniem zgody przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na udział
w loterii.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych administrator
danych to jest InPost sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe w celach
marketingowych, w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania do osoby, która
wyraziła zgodę informacji handlowych drogą elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną
zgodą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20.1 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022
poz. 888) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej
wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
20.2 Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 888).
20.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90
93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie
z taryfą operatora).

ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej „Graj o bilety z apką InPost”
Przykładowe przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek
czasowych dla dnia 13.07.2022 r.

lp
1
2
3
4
5

Nagroda
natychmiastowa
II-go stopnia
II-go stopnia
II-go stopnia
I-go stopnia
II-go stopnia
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data

start

koniec

13.07.2022
13.07.2022
13.07.2022
13.07.2022
13.07.2022

00:08:35
05:40:32
09:44:08
14:21:39
18:17:12

05:40:31
09:44:07
14:21:38
18:17:11
23:59:59
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Załącznik nr 2 do Regulaminu loterii promocyjnej „Graj o bilety z apką InPost”
Przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek czasowych –
załącznik niejawny.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu loterii promocyjnej „Graj o bilety z apką InPost”
Opis nagrody natychmiastowej I-go stopnia w loterii promocyjnej „Graj o bilety z apką InPost”
Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest pakiet zawierający:
- dwa pojedyncze bilety, tj. jeden bilet dla laureata i jeden bilet dla dziecka poniżej 18 roku
życia, którego opiekunem jest laureat, na mecz Polska - Holandia (PGE Narodowy), który
odbędzie się w dniu 22.09.2022 r.;
- zaproszenie dla jednego dziecka poniżej 18 roku życia, którego opiekunem jest laureat
wraz z laureatem na trening piłkarzy reprezentacji Polski. Data treningu planowana jest na
21.09.2022 r. Ww. osoby będą mogły oglądać trening piłkarzy reprezentacji Polski;
- jeden nocleg w hotelu 3* w Warszawie dla dwóch osób, w pokoju dwuosobowym, wraz ze
śniadaniem. Data noclegu to 21.09- 22.09.2022 r.
Łączna wartość ww. zestawu/nagrody natychmiastowej I-go stopnia wynosi 1.500,00 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Szczegółowe dane dot. ww. nagrody zostaną podane przez organizatora laureatom loterii.

Nagroda natychmiastowa I-go stopnia nie obejmuje:
innych świadczeń niż wskazane powyżej, w tym nie obejmuje: własnych wydatków jak
dojazd/wyjazd do/z Warszawy/na mecz/trening, transferów na terenie Warszawy, napiwków,
dodatkowych posiłków, dodatkowych zamówień, szkód spowodowanych przez laureata lub
osobę towarzyszącą laureatowi, ubezpieczeń, wycieczek zorganizowanych przez
laureata/osoby towarzyszące podczas pobytu w Warszawie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody
natychmiastowej I-go stopnia lub jej części z przyczyn od niego niezależnych, w
szczególności: stanu zdrowia laureata/ osoby towarzyszącej laureatowi uniemożliwiającego
realizację nagrody, wojny i stanu wojennego, klęsk żywiołowych, epidemii, pandemii,
warunków pogodowych uniemożliwiających daną aktywność, katastrof transportowych,
strajków.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu loterii promocyjnej „Graj o bilety z apką InPost”
Szczegółowy opis nagrody natychmiastowej II-go stopnia w loterii promocyjnej „Graj o bilety
z apką InPost”
Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii są:
- dwa bilety, tj. jeden bilet dla laureata i jeden bilet dla osoby towarzyszącej laureatowi,
na mecz Polska - Holandia (PGE Narodowy), który odbędzie się w dniu 22.09.2022 r.
Łączna wartość nagrody natychmiastowej II-go stopnia wynosi 400,00 zł brutto (słownie:
czterysta złotych 00/100).
Nagroda natychmiastowa II-go stopnia nie obejmuje:
innych świadczeń niż wskazane powyżej, w tym nie obejmuje własnych wydatków jak
dojazd/wyjazd do/z Warszawy/na mecz, transferów na terenie Warszawy, posiłków, szkód
spowodowanych przez laureata lub osobę towarzyszącą laureatowi, ubezpieczeń, wycieczek
zorganizowanych przez laureata/osoby towarzyszące podczas pobytu w Warszawie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody
natychmiastowej II-go stopnia lub jej części z przyczyn od niego niezależnych, w
szczególności: stanu zdrowia laureata/ osoby towarzyszącej laureatowi uniemożliwiającego
realizację nagrody, wojny i stanu wojennego, klęsk żywiołowych, epidemii, pandemii,
warunków pogodowych uniemożliwiających daną aktywność, katastrof transportowych,
strajków.
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