Regulamin loterii audioteksowej
„Masz na marzenia”
1.

Nazwa loterii audioteksowej
Loteria audioteksowa nosi nazwę: „Masz na marzenia”.

2.

Nazwa podmiotu organizującego loterię audioteksową
Organizatorem loterii audioteksowej „Masz na marzenia” (dalej „Loteria”) jest Spółka pod firmą: KORE Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, adres biura: ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206537 (dalej „Organizator”).

3.

Nazwa organu wydającego zezwolenie
Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4.

Zasięg geograficzny Loterii
Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii
Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 27.05.2019 r. do dnia 13.10.2019 r.

6.

Czas trwania Loterii
Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 27.05.2019 r. do dnia 19.02.2020 r.

7.

Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów objętych Loterią
Sprzedaż towarów objętych Loterią trwa od dnia 27.05.2019 r. do dnia 13.10.2019 r. Produkty zakupione przed
dniem 27.05.2019 r. oraz po dniu 13.10.2019 r. nie są objęte Loterią.

8.

Uczestnicy Loterii
Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących
konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”), zarówno posiadaczy
zarejestrowanej i aktywnej karty programu Moja Biedronka (tj. aktywowanej zgodnie z obowiązującym
regulaminem i aktywnej w czasie trwania Loterii karty Moja Biedronka, dalej „Karta Moja Biedronka”), jak i Kart
Moja Biedronka nie posiadających. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów
zarządzających i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub
współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii. Z udziału w
Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww.
warunków nie mogą zostać Zwycięzcami w Loterii.

9.

Zasady organizacji Loterii
9.1. Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest:
9.1.1. zakup w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej, 4 dowolnych puszek lub butelek piwa z listy
produktów wymienionych w pkt 9.2. poniżej w dowolnym sklepie sieci handlowej Biedronka (dalej
„Zakup”); Zakup musi być udokumentowany jednym paragonem zakupowym; w przypadku zakupu
wielokrotności 4 dowolnych puszek lub butelek piwa z poniższej listy, objętego jednym paragonem,
zakup ten traktowany jest jako jeden Zakup,
9.1.2. w przypadku posiadania Karty Moja Biedronka - okazanie przy kasie w sklepie sieci handlowej
Biedronka, zarejestrowanej i aktywnej Karty Moja Biedronka (lub breloka przypisanego do takiej
karty, lub podanie numeru telefonu przypisanego do takiej zarejestrowanej i aktywnej karty
programu Moja Biedronka),
9.1.3. zachowanie paragonu dokumentującego Zakup Produktów promocyjnych (dalej „Dowód Zakupu”),
9.1.4. zarejestrowanie przez Uczestnika Zakupu (dalej „Zgłoszenie”) w jeden z podanych poniżej
sposobów:
a) wpisanie w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.masznamarzenia.pl (dalej „Strona
Loterii”) imienia i nazwiska Uczestnika, numeru telefonu komórkowego, numeru Dowodu
Zakupu, numeru kasy fiskalnej oraz w przypadku posiadaczy zarejestrowanej i aktywnej Karty
Moja Biedronka – podanie dodatkowo 13-cyfrowego numeru Karty (znajduje się na karcie pod
kodem kreskowym), lub
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b)

9.2.

9.3.

9.4.

rejestracja z zarejestrowaną i aktywną Kartą Moja Biedronka - wysłanie przez Uczestnika SMSa
pod numer 71955 o treści: MARZENIA i podanie imienia i nazwiska Uczestnika,13-cyfrowego
numeru Karty Moja Biedronka (znajduje się na karcie pod kodem kreskowym), numeru
Dowodu Zakupu oraz numery kasy fiskalnej; koszt przesłania SMSa wynosi 1,00 PLN netto/1,23
PLN z VAT; przykład treści SMSa:
MARZENIA.Jan Kowalski.9957958819929.166943.CCH1701377762 lub
c) rejestracja BEZ zarejestrowanej i aktywnej Karty Moja Biedronka - wysłanie przez Uczestnika
SMSa pod numer 71955 o treści: MARZENIA i podanie imienia i nazwiska Uczestnika, numeru
Dowodu Zakupu oraz numeru kasy fiskalnej; koszt przesłania SMSa wynosi 1,00 PLN netto /
1,23 PLN z VAT; przykładowa treść SMSa: MARZENIA.Jan Kowalski.166943. CCH1701377762
9.1.5. W przypadku Zgłoszenia, niezależnie od faktu posiadania lub nieposiadania zarejestrowanej i
aktywnej Karty Moja Biedronka, przez Stronę Loterii należy dodatkowo potwierdzić zapoznanie się
z Regulaminem Loterii i akceptację jego treści oraz złożyć przewidziane formularzem Strony Loterii
oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii;
9.1.6. Wysłanie zgłoszenia przez SMS do Loterii, niezależnie od faktu posiadania lub nieposiadania
zarejestrowanej i aktywnej Karty Moja Biedronka, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
udziału w Loterii.
9.1.7. Zgłoszenie udziału w Loterii oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika
Loterii. Brak któregokolwiek z elementów wskazanych w pkt 9.1.4. – 9.1.5. uniemożliwia dokonanie
prawidłowego Zgłoszenia.
W Loterii biorą udział następujące produkty Carslberg Polska Sp. z o.o.: Kasztelan puszka 0,5l, Okocim Jasne
Okocimskie puszka 0,5l, Okocim Mocne Dubeltowe puszka 0,5l, Somersby butelka 0,4 (warianty Apple,
Blackberry, Watermelon, Mango), Okocim Radler 0,0% puszka 0,33l (Grapefruit, Jabłko z czereśnią),
Carlsberg butelka 0,5l, Karmi butelka 0,4l (Classic), Zatecky Svetly Lezak puszka 0,5l, Okocim Radler puszka
0,5l (Grejpfrut, Limonka, Truskawka z pigwą, Malina z borówką amerykańską, Owoce leśne), Birell puszka
0,5 (Lager, Witbier), Somersby butelka 0,4l Pear 0.0%, Somersby puszka 0,5l (warianty smakowe: Apple,
Blackberry, Elderflower, Watermelon, Mango, Pear 0,0%), Carlsberg puszka 0,5l (dalej „Produkty
promocyjne”).
Po zakończeniu danego tygodnia Loterii Organizator wysyła do sieci Biedronka listę numerów Kart Moja
Biedronka zgłoszonych przez Uczestników w tym zakończonym tygodniu Loterii celem potwierdzenia, że
zgłoszony przez Uczestnika numer Karty Moja Biedronka, dotyczy karty, która była aktywna we wskazanym
wyżej, zakończonym tygodniu Loterii. Każdy Zakup Produktów promocyjnych przez osoby posiadające
zarejestrowaną i aktywną Kartę Moja Biedronka dokonany zgodnie z zapisem pkt 9.1.1. premiowany jest 2
losami loteryjnymi („Los loteryjny”). W przypadku Zgłoszeń dokonywanych przez Uczestników
nieposiadających zarejestrowanej i aktywnej Karty Moja Biedronka każdy prawidłowe Zakup Produktów
promocyjnych przeliczany jest na Losy loteryjne w stosunku 1:1.
Organizator ma prawo żądać od Uczestnika w czasie od 27.05.2019 r. do 02.11.2019 r. przesłania oryginału
Dowodu Zakupu Produktów promocyjnych nabytych w czasie od dnia 27.05.2019 r. do dnia 13.10.2019 r.
Powyższe żądanie przekazywane jest Uczestnikowi SMSem (Uczestnik nie ponosi kosztu otrzymania
ewentualnego SMSa) lub telefonicznie. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z takim żądaniem,
Uczestnik powinien w terminie 3 dni roboczych od otrzymania SMSa lub od rozmowy telefonicznej, przesłać
żądany Dowód Zakupu na adres Organizatora (liczy się data nadania Dowodu Zakupu przez Uczestnika w
urzędzie pocztowym lub pocztą kurierską). Data doręczenia ww. Dowodu Zakupu nie może być późniejsza
niż 06.11.2019 r. (nie uwzględnia się Dowodów Zakupu, które zostaną doręczone Organizatorowi po dniu
06.11.2019 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub zgodnie z dowodem
nadania pocztą kurierską). Nieprzesłanie oryginału Dowodu Zakupu Produktu promocyjnego na żądanie
Organizatora w terminie skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia danego Uczestnika z Loterii lub utratą prawa do
Nagrody.

10. Miejsca i terminy losowań
10.1. Organizator przewiduje w Loterii 20 losowań tygodnia, w czwartki, począwszy od 06.06.2019 r. do 17.10.2019
r., z wyjątkiem 20.06.2019 r. i 15.08.2019 r., kiedy to losowania zostaną przeprowadzone w piątki,
odpowiednio 21.06.2019 r. oraz 16.08.2019 r. W każdym z losowań losowane są 4 Nagrody Tygodnia oraz 130
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Nagród II stopnia. W każdym z losowań biorą udział losy uzyskane za Zakupy dokonane od poniedziałku do
niedzieli w tygodniu poprzedzającym losowanie.
Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 12 Regulaminu,
spośród Uczestników Loterii dopuszczonych do losowania, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.3., 9.4 i 10.1.
Losowania dokonywane są przy użyciu urządzenia losującego, które posiada pozytywną opinię techniczną
jednostki badającej. Alternatywnie losowania Nagród mogą być realizowane manualnie z wykorzystaniem
papierowych Losów loteryjnych w liczbie odpowiadającej liczbie Losów loteryjnych biorących udział w danym
losowaniu, które zostaną umieszczone w urnie do losowania. Losy są oznaczone numerami odpowiadającymi
numerom kolejnym Zgłoszeń w bazie do losowania. Organizator w każdym losowaniu manualnym wylosuje
najpierw 4 losy, które wyłonią Zwycięzców Nagrody Tygodnia a następnie 130 zwycięzców Nagród II stopnia.
Zwycięzcy Nagród II stopnia wskazanych w pkt 11.1.2., losowanych zgodnie z zapisem pkt 10.1. – 10.2.
powiadamiani są o wygranej SMSem na numer telefonu podany podczas Zgłoszenia do Loterii na stronie
www.masznamarzenia.pl lub numer, z którego dokonano Zgłoszenia przez SMS. SMS z powiadomieniem o
wygranej wysyłany jest w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania, zawiera informację o terminie
przesłania wygranej oraz informację o konieczności przesłania w terminie do 5 dni kalendarzowych, na adres
email kontakt@masznamarzenia.pl skanu Dowodu Zakupu oraz oświadczenia wskazanego w załączniku nr 1
do niniejszego regulaminu. Nieprzesłanie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub
niedotrzymanie terminu ich przesłania skutkuje pozbawieniem prawa do nagrody.
Zwycięzcy Nagród Tygodnia, wskazanych w pkt 11.1.1. poniżej, losowanych zgodnie z zapisem pkt 10.1.10.2. powiadamiani są o wygranej telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany w Zgłoszeniu do
Loterii lub numer, z którego dokonano Zgłoszenia przez SMS w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania.
Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych ze Zwycięzcą w odstępie nie krótszym
niż 20 i nie dłuższym niż 120 minut. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z wylosowanym Zwycięzcą
nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez
5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z
użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości
bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Zwycięzca Loterii.
Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 10.4., Organizator pobiera od Zwycięzcy dane
adresowe niezbędne do przesłania Nagrody Tygodnia oraz zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 Ustawy o grach
hazardowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 22.06.2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej
wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1723), pobierze od Zwycięzcy dodatkowe dane niezbędne do umieszczenia ich w Ewidencji wypłaconych
(wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. Dodatkowe dane stanowią: seria i numer
dokumentu tożsamości, numer PESEL lub, w przypadku braku numeru PESEL, adres zamieszkania, data
urodzenia i obywatelstwo. Organizator przekazuje również informację o konieczności przesłania w terminie
do 5 dni kalendarzowych, na adres email kontakt@masznamarzenia.pl skanu Dowodu Zakupu oraz
oświadczenia wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
Lista osób uprawionych do nagrody, w postaci imienia, 3 pierwszych i 3 ostatnich cyfr numeru telefonu oraz
rodzaju wygranej nagrody jest publikowana na Stronie Loterii www.masznamarzenia.pl.

11. Wartość puli Nagród
11.1. Organizator przewiduje w Loterii:
11.1.1. 80 pieniężnych Nagród Tygodnia o wartości 10.000 PLN każda wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 1.111 PLN przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od nagrody; nagroda
pieniężna nie jest wydawana Zwycięzcom, jest potrącana przy wydawaniu nagrody,
11.1.2. 2600 pieniężnych Nagród Tygodnia II stopnia o wartości 100 PLN każda,
11.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 1.148.880 PLN.
12. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady
funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii
audioteksowej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847).
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13. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród
13.1. Nagrody wydawane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator
odpowiedzialny jest za wydanie nagród Zwycięzcom. Przed wydaniem Nagród Tygodnia Organizator potrąci
dodatkową nagrodę pieniężną na poczet należnego podatku dochodowego. Płatnikiem podatku dochodowego
jest Organizator.
13.2. Nagrody II stopnia dostarczane są Zwycięzcom, których dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. zostały
pozytywnie zweryfikowane, w sposób określony w bezpłatnych wiadomościach SMS wysyłanych na telefon
komórkowy podany w Zgłoszeniu do Loterii lub numer, z którego dokonano Zgłoszenia przez SMS. Wiadomości
SMS zawierają instrukcję oraz termin odebrania nagrody w bankomacie należącym do sieci Euronet.
Wiadomości SMS zawierające kody do bankomatów wysyłane są w terminie do 21 dni od dnia losowania, z
zastrzeżeniem zapisu pkt 9.4. i 10.3.
13.3. Nagrody Tygodnia wysyłane są Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy podany w oświadczeniu
stanowiącym załącznik do regulaminu, których dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. zostały pozytywnie
zweryfikowane, w terminie do 8 tygodni od dnia losowania, nie później jednak niż do 12.12.2019 r., z
zastrzeżeniem zapisu pkt 9.4. i 10.6.
13.4. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne Nagrody ani
prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.
13.5. Zwycięzca może otrzymać w czasie Loterii maksymalnie 20 Nagród II stopnia (maksymalnie 1 w tygodniu) i
maksymalnie 1 Nagrodę Tygodnia.
13.6. Zwycięzcy, których dane osobowe niezbędne do odebrania nagrody określone w pkt 10.6 powyżej uległy
zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie
Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania
nagród zgodnie z pkt 13.2. i 13.3 (powyższe nie ma jednak wpływu na postanowienia pkt 10.5 powyżej).
13.7. Nagrody przepadają (Uczestnik traci prawo do wylosowanej nagrody) w następujących sytuacjach:
13.7.1. w przypadku nieprzesłania przez osobę uprawioną do nagrody dokumentów wskazanych w pkt 9.4.
i 10.3. lub niedotrzymania terminu ich przesłania,
13.7.2. w przypadku podania przez osobę uprawioną do nagrody błędnego numeru telefonu lub jego
zmiany i niepoinformowania Organizatora zgodnie z pkt 13.6, co utrudni lub uniemożliwi kontakt
ze Zwycięzcą lub dostarczenie Nagrody,
13.7.3. w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody w terminach wskazanych w Regulaminie, w
tym wskazanych w wiadomościach SMS, o których mowa w pkt 13.2.,
13.7.4. w przypadku dokonania przez Uczestnika, przed odebraniem nagrody, zwrotu Produktów
promocyjnych, których Zakup umożliwił wygranie nagrody.
Nagrody niewydane z ww. powodów pozostają do dyspozycji Organizatora.
14. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
14.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia
27.05.2019 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania Nagród, tj. do dnia
13.01.2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika Loterii, daty i miejsca
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie (należy wskazywać nazwę „Masz na marzenia”) oraz treść żądania. W
przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik Loterii podaje
również adres elektroniczny do komunikacji.
14.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania
wiadomości email. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości email późniejszą niż
13.01.2020 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu
24.01.2020 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania
wiadomości email.
14.3. Reklamacje w formie pisemnej listem poleconym należy kierować na adres biura Organizatora KORE sp. z
o.o., ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Masz na marzenia”, reklamacje przesyłane
pocztą elektroniczną należy kierować na adres kontakt@masznamarzenia.pl z tytułem emaila: „Reklamacja
– Masz na marzenia”. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą
elektroniczną na adres: kontakt@masznamarzenia.pl lub telefonicznie w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku
do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt pod numerem telefonu 22 462 80 32 (koszt standardowego
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połączenia wg taryfy operatora).
14.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po
wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na
drodze postępowania sądowego.
14.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w
terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
15. Terminy przedawnienia roszczeń
15.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
16. Ochrona danych osobowych
16.1. Uczestnik zgłaszając się do Loterii wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).
16.2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Loterii.
16.3. Administratorem danych osobowych jest KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Granowska 14, 01-804
Warszawa. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: rodo@agencjakore.pl
16.4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez KORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
będącego Administratorem danych w celach związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem Loterii, w
tym wyłonieniem Zwycięzców i wręczeniem nagród oraz przekazywaniem informacji dotyczących Loterii i
nagród, w szczególności:
a) w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Loterii i przeprowadzenia Loterii (na podstawie wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, adres – ulica,
numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu, (na podstawie
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego (na podstawie realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
16.5. Dane te mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora współpracującym z
Organizatorem przy organizacji Loterii przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach
zawartych w RODO oraz wyłącznie w celach związanych z organizacją Loterii.
16.6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
16.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
16.8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
16.9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
16.10. Szczegółowa klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się

pod linkiem: https://www.masznamarzenia.pl.
16.11. Uczestnik posiadający zarejestrowaną i aktywną Kartę Moja Biedronka, zgłaszając się do Loterii wyraża zgodę
na przekazywanie Organizatorowi przez spółkę Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie,
informacji, czy zgłoszony przez Uczestnika numer Karty Moja Biedronka, dotyczy karty, która była aktywna
w tygodniu Loterii w którym został dokonany Zakup.
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17. Postanowienia końcowe
17.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 27.05.2019 r. do dnia 19.02.2020 r. w
godz. 10.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na Stronie Loterii www.
masznamarzenia.pl.
17.2. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej
zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
17.3. Katalog treści wiadomości SMS wykorzystywanych w Loterii stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
17.4. Na materiałach promocyjnych prezentowane są zasady udziału w Loterii.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY loterii audioteksowej „Masz na marzenia”

a)

Imię i nazwisko …………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………….

b)

Numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia do Loterii lub podano w Zgłoszeniu do Loterii na
Stronie Loterii ……………………………..………………………………….………………………………………………………………………………

c)

numer wygrywającego Dowodu Zakupu: ………………………….……………………………………………………………………….……

Dodatkowo w przypadku Zwycięzców Nagród Tygodnia wskazanych w pkt.11.1.1.
d)

adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e)

seria i nr dokumentu tożsamości………………………………………………………………………………………………………………………..

f)

PESEL* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

g)

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………………………………….

¨ Oświadczam, że regulamin Loterii „Masz na marzenia” jest mi znany i akceptuję jego treść.
¨ Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu Loterii „Masz na marzenia”
¨ Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec KORE Sp. z o.o.,
ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

(należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru)

…………………………………………………………………………………..
Data i popis

Wypełnione oświadczenie (scan lub zdjęcie) należy przesłać pocztą elektroniczną wraz ze scanem lub zdjęciem Dowodu
zakupu na adres: kontakt@masznamarzenia.pl w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wygranej.

*w przypadku osób nieposiadających numeru PESESL (wyłącznie w tym wypadku) – data urodzenia i obywatelstwo

7

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Katalog treści SMS:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

w odpowiedzi na zgłoszenie z Kartą Moja Biedronka: CARLSBERG: Dziękujemy. Z Karta Moja Biedronka masz 2
losy w Losowaniu w dniu dd-mm-rrrr. Loteria dla osob 18+ Organizator KORE. Koszt SMS 1,23 zl. Powodzenia!
w odpowiedzi na zgłoszenie bez Kart Moja Biedronka: CARLSBERG Dziękujemy, Twoje zgloszenie wezmie udzial
w Losowaniu w dniu dd-mm-rrrr. Loteria dla osob 18+ Organizator KORE. Koszt SMS 1,23 zl. Powodzenia!
w odpowiedzi na przesłanie ponownie tego samego nr paragonu: CARLSBERG: Ten nr paragonu już wysylales!
Numer nowego paragonu przeslij pod 71955 (koszt 1,23zl) Loteria dla osob 18+ Organizator KORE Reg:
masznamarzenia.pl
w odpowiedzi na nieprawidłowy nr Karty Moja Biedronka: CARLSBERG: Przeslany nr Karty Moja Biedronka jest
niepoprawny! Sprawdz nr Karty i pkt 9.1.4. regulaminu i wysli jeszcze raz. Reg.: masznamarzenia.pl
SMS w odpowiedzi na błędną treść SMSa: CARLSBERG: Wiadomosc nieprawidlowa. Sprawdz pkt 9.1.4 regulaminu
i slij SMS ponownie 71955 (1,23zl) Loteria dla osob 18+ Organizator KORE Reg: masznamarzenia.pl
SMS z informacją o wygranej Nagrodzie Tygodnia II stopnia: CARLSBERG gratuluje wygranej Nagrody 100zl! Pod
adres kontakt@masznamarzenia.pl odeslij oswiadczenie zgodnie z 10.3. Regulaminu Pamietaj masz na to tylko
5 dni!
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