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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA” 

 

 

1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, urządzana jest pod nazwą „Loteria Świąteczno-Noworoczna” 

 

2. NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIĘ 

 

Organizatorem Loterii jest Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kiwerska 14/27, 01-682 Warszawa 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117079, o kapitale zakładowym w 

wysokości 60 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

3. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ ZEZWOLENIE 

 

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 

poz.1540 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 

 

4. DEFINICJE 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 

• Loteria – znaczenie nadano w pkt. 1; 

• Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2; 

• Regulamin– niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii; 

• OFWCA – Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne na rzecz AXA DIRECT, mająca status aktywny 

w systemach AXA DIRECT na dzień losowania; 

• Wnioskopolisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w Pakiecie OC+AC; 

• Pakiet OC+AC – pakiet umów ubezpieczenia pojazdu zawarty na co najmniej 12 miesięcy, obejmujący umowę 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na warunkach 

określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych („OC”) oraz umowę ubezpieczenia zielonej karty 

(„ZK”), umowę ubezpieczenia assistanse („ASS”) w wariancie MINI oraz umowę Auto casco (AC) – na 

warunkach określonych w OWUK 

• OWUK – Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 16.05.2014r; 

• Kwotacja –wypełnienie formularza danych w systemie informatycznym dostępnym dla OFWCA, a następnie 

odebranie odpowiedzi z ofertą ubezpieczeniową AXA DIRECT; 

• Uczestnik –OFWCA, która otrzymała zaproszenie do udziału w Loterii poprzez informację w Informatorze 

AXA DIRECT przesyłaną drogą elektroniczną na adres mailowy OFWCA i wyraziła zgodę na udział w Loterii 

oraz potwierdziła, że zapoznała się i zaakceptowała Regulamin; 

• Numer RUA – indywidualny numer OFWCA w rejestrze agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez 

Komisję Nadzoru Finansowego 

• Okres Zgłoszeń - okres od godziny 00.00 dnia 17 listopada 2014 roku do godziny 23.59 dnia 30 listopada 2014 

roku, podczas którego możliwe jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia do Loterii; 

• Etap – jeden z czterech okresów, w którym nalicza się Losy w Loterii, szczegółowo opisany w pkt 9.1 

Regulaminu; 

• Los – jedna Kwotacja. Los jest naliczany pod warunkiem wykonania przez Uczestnika co najmniej 2 

Wnioskopolis na Pakiet OC+AC spośród wykonanych Kwotacji w poszczególnych Etapach Loterii 

poprzedzających Losowanie. 

• Laureaci - zwycięzcy Loterii; 

• Nagroda – karta upominkowa doładowana kwotą 500,00 zł realizowana przez sieć stacji paliw pod marką 

ORLEN lub Bliska 

• Komisja – znaczenie nadano w pkt. 10.1.; 

• Losowanie – znaczenie nadano w pkt. 9.1. 

 

5. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

 

5.1 Uczestnikiem Loterii może być OFWCA, która spełnia łącznie poniższe warunki: 
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a) dokona zgłoszenia udziału w Loterii w Okresie Zgłoszeń. Konieczne jest potwierdzenie, iż Uczestnik 

zapoznał się z Regulaminem Loterii oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Loterii, zgodnie z zamieszczoną w zaproszeniu formułą. Po 

wysłaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia, Uczestnik otrzyma e-mail (na adres, z którego dokonał 

zgłoszenia do Loterii) potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii. Następnie Uczestnik otrzyma 

login i hasło do strony internetowej www.klubagenta.pl, gdzie będzie mógł po zalogowaniu śledzić 

naliczenia Losów do poszczególnych Losowań w Loterii. 

b) w jednym z czterech Etapów Loterii, tj w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 14 grudnia 2014 roku lub 

od 15 grudnia 2014 roku do 28 grudnia 2014 roku lub od 29 grudnia 2014 roku do 11 stycznia 2015 

roku lub od 12 stycznia 2015 roku do 25 stycznia 2015 roku wystawi w danym Etapie co najmniej 2 

Wnioskopolisy Pakiet OC+AC spośród wykonanych w tym samym Etapie Kwotacji. 

 

5.2 Zgłoszenia niepoprawne do Loterii to zgłoszenia dokonane w sposób niezgodny z zasadami podanymi w 

pkt. 5.1a), w tym dokonane poza Okresem Zgłoszeń. Zgłoszenia do Loterii niepoprawne nie biorą udziału w 

Loterii. 

 

5.3. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), dalej „ustawa o ochronie 

danych osobowych”. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator, tzn. Ergo 

Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kiwerskiej 14/27, 01-682 Warszawa. Zebrane dane 

osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Uczestnicy podają swoje dane 

na zasadzie dobrowolności i przez cały czas mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także 

prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych w celach związanych z Loterią. Wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do przeprowadzenia Loterii i wydania 

nagród.  

 

5.4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na 

adres Organizatora podany w pkt 2 powyżej. 

 

6. OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA JEST LOTERIA 

 

Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

7. CZAS TRWANIA LOTERII 

 

7.1. Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii - okres od godziny 00.00 dnia 17 listopada 2014 roku do godziny 

23.59 dnia 30 listopada 2014 roku, podczas którego możliwe jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia do 

Loterii. 

7.2. Dokonywanie Kwotacji i Wnioskopolis, uprawniające do wzięcia udziału w losowaniu nagród, trwa w 

okresie od godziny 00.00 dnia 1 grudnia 2014 roku do godziny 23.59 dnia 25 stycznia 2015 roku.  

7.3. Loteria rozpoczyna się dnia 17 listopada 2014 roku a kończy w dniu 17 marca 2015 roku, przy czym okres 

ten obejmuje czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji. 

 

8. NAGRODY W LOTERII 

 

8.1. W Loterii w drodze losowań przyznawane są następujące Nagrody: 40 nagród w postaci karty upominkowej 

do realizacji na stacjach sieci Orlen lub Bliska, każda o wartości 500,00 zł. Zasady realizacji kart 

upominkowych opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

8.2. Każdy Uczestnik ma prawo do dowolnej ilości nagród podczas trwania Loterii.  

 

8.3. Szczegółowy opis zasad przyznawania nagród opisany jest w pkt. 9. 

 

8.4. Razem w Loterii do wygrania jest 40 nagród o łącznej wartości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych). 

 

8.5. Nagrody wskazane w pkt. 8.1 podlegają opodatkowaniu. Organizator przekaże Nagrody zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureaci przekażą organizatorowi wszelkie dane konieczne do 

wydania nagród zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami. Laureaci Loterii, jako osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, dokonują rozliczenia podatku we własnym zakresie.  

http://www.klubagenta.pl/
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9. SPOSÓB PROWADZENIA LOTERII, MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA NAGRÓD 

 

9.1. Losowania nagród w ramach Loterii odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania odbywają się w 

czterech Etapach Loterii prowadzonych według następującego harmonogramu: 

a) dnia 16 grudnia 2014 roku odbywa się Losowanie 10 nagród. Losowanie odbywa się spośród 

wszystkich Losów Uczestników Loterii naliczonych w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 14 

grudnia 2014 roku, pod warunkiem, że Uczestnik w tym okresie zawarł co najmniej 2 

Wniokopolisy Pakiety OC+AC;  

b) dnia 30 grudnia 2014 roku odbywa się Losowanie 10 nagród. Losowanie odbywa się spośród 

wszystkich Losów Uczestników Loterii naliczonych w okresie od 15 grudnia 2014 roku do 28 

grudnia 2014 roku, pod warunkiem, że Uczestnik w tym okresie zawarł co najmniej 2 

Wniokopolisy Pakiety OC+AC; 

c) dnia 13 stycznia 2015 roku odbywa się Losowanie 10 nagród. Losowanie odbywa się spośród 

wszystkich Losów Uczestników Loterii naliczonych w okresie od 29 grudnia 2014 roku do 11 

stycznia 2015 roku, pod warunkiem, że Uczestnik w tym okresie zawarł co najmniej 2 

Wniokopolisy Pakiety OC+AC; 

d) dnia 27 stycznia 2015 roku odbywa się Losowanie 10 nagród. Losowanie odbywa się spośród 

wszystkich Losów Uczestników Loterii naliczonych w okresie od 12 stycznia 2015 roku do 25 

stycznia 2015 roku, pod warunkiem, że Uczestnik w tym okresie zawarł co najmniej 2 

Wniokopolisy OC+AC; 

9.2. Czynność losowania polega na ręcznym wyciąganiu z puli papierowych kuponów z urny. W celu 

zapewnienia anonimowości, losowanie prowadzone jest z papierowych kuponów przygotowanych w ilości 

odpowiadającej ilości Losów Uczestników biorących udział w Loterii, którzy spełniają warunki opisane w 

pkt. 5.1. Kupony papierowe są ponumerowane liczbami porządkowymi zgodnie z numeracją Losów. 

9.3. Laureaci wylosowani zgodnie z pkt. 9.1 podlegają weryfikacji stwierdzającej czy Laureat spełnia warunki 

uczestnictwa określone w Regulaminie,  

 

9.4. Z Losowania Nagród sporządzany jest pisemny protokół, który jest udostępniany każdemu 

zainteresowanemu Uczestnikowi w siedzibie Organizatora. 

 

 SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII 

 

10.1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii tj. udzielaniem informacji na temat Loterii, 

przeprowadzeniem przyznania nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja 

Nadzoru Loterii, zwana dalej „Komisją”, w składzie:  

a) przewodniczący Komisji; 

b) wiceprzewodniczący Komisji; 

c) sekretarz Komisji. 

 

10.2. Komisja sporządza pisemne protokoły z przebiegu każdego Losowania Nagród w Loterii.  

 

10.3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i 

udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii. 

 

10.4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją do nadzorowania 

przebiegu Loterii promocyjnej, wydane przez Ministra Finansów.  

 

10.5. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora. 

 

 SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

 

11.1. Wyniki Loterii zawierające Numer RAU OFWCA są podane na stronie internetowej www.klubagenta.pl i 

są dostępne: 

 po pierwszym Losowaniu od dnia 17 grudnia 2014 roku 

 po drugim Losowaniu od dnia 31 grudnia 2014 roku 

 po trzecim Losowaniu od dnia 14 stycznia 2015 roku 

http://www.klubagenta.pl/
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 po czwartym Losowaniu od dnia 28 stycznia 2015 roku 

 i są dostępne do dnia 17 marca 2015 roku. 

 

11.2. Laureaci Nagród w Loterii są informowani o wygranej mailowo na adres, z którego Uczestnicy dokonali 

zgłoszenia do Loterii. W przesłanej informacji Laureaci proszeni są o własnoręcznie wypełnione i 

podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu. Informacje o Nagrodach są 

przekazywane w ciągu 2 dni roboczych (przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z 

pominięciem dni świątecznych) licząc od dnia następnego po Losowaniu.  

11.3. Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie i który spełnia warunki określone w Regulaminie musi 

niezwłocznie, ale nie później niż do dnia 18 lutego 2015 roku przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej 

własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

Adres wysyłki:  

„Ergo Marketing” Sp. z o.o. 

Ul. Kiwerska 14/27 

01-682 Warszawa  

z dopiskiem ”AXA” 

 

Dane muszą zostać dostarczone do Organizatora w terminie do 18 lutego 2015 roku. Dane, o których mowa 

powyżej, powinny zostać dostarczone drogą pocztową (list polecony lub zwykły) lub przesyłką kurierską. 

 

11.4. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku: 

a) nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie zwrotnych danych zgodnie z pkt. 

11.3.; 

b) przesłania niekompletnie wypełnionego oświadczenia lub oświadczenia, które jest zniszczone lub 

nieczytelne; 

c) niedopełnienia warunków Regulaminu. 

W każdym z tych przypadków Organizator informuje o fakcie utraty prawa do Nagrody, wysyłając zawiadomienie 

na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia do Loterii. 

 

11.5. W przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo 

wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, 

Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

11.6.  W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Laureata z powodów opisanych w pkt. 11.4, Nagroda 

pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

11.7.   Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie 

opisanej w niniejszym rozdziale. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD 

 

12.1. Nagrody przesyłane są Laureatom przesyłką kurierską ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie później niż 

do dnia 20 lutego 2015 roku. O terminie wydania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest mailowo 

na adres, z którego dokonano zgłoszenia do Loterii. 

12.2. Laureaci nagród zobowiązani są do osobistego odbioru Nagrody i wypełnienia oświadczenia 

potwierdzającego jej przyjęcie. Odmowa wypełnienia oświadczenia oznacza, że Nagroda nie zostanie 

doręczona i jest potraktowana jako nieodebrana.  

12.3. Ostateczny termin wydania wszystkich Nagród w Loterii upływa z dniem 20 lutego 2015 roku. 

12.4. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

12.5. W Loterii Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe. 

12.6. W przypadku, gdy: 

a) nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 11.4; 

b) Laureat odmawia przyjęcia Nagrody poprzez: 
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• przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia Nagrody,  

• odmowę przyjęcia przesyłki z Nagrodą;  

Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

13. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI. TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ 

 

13.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w 

formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: 01-682 Warszawa, Kiwerska 14/27, począwszy od daty 

rozpoczęcia Loterii (tj. od dnia 17 listopada 2014 roku) do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

wydawania nagród (tj. od dnia 20 lutego 2015 roku). Reklamacja musi wpłynąć do Organizatora nie później 

niż do dnia 4 marca 2015 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer OFWCA adres Uczestnika, datę i 

miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dopisek „Loteria Świąteczno-

Noworoczna”. 

 

13.2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.  

 

13.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres 

wskazany w reklamacji Uczestnika. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści 

Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także na przepisach ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, dalej „kodeks cywilny”) oraz 

obowiązujących przepisach prawa. 

 

13.4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której 

roszczenie stało się wymagalne.  

 

13.5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację.  

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

14.1. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest 

zobowiązany na żądanie Laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 

 

14.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

Wszelkie spory i roszczenia związane z Loterią są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 

 

14.3. Regulamin Loterii jest dostępny na stronie internetowej www.klubagenta.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

14.4. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu, w tym przekazanie informacji o wygranej Nagrodzie na adres e-mail, z którego dokonał 

zgłoszenia. 

  

http://www.klubagenta.pl/
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Załącznik nr 1 

 

ZASADY REALIZACJI KART UPOMINKOWYCH 

 

 

Karta UPOMINKOWA realizowana jest przez sieć stacji paliw pod marką ORLEN lub BLISKA, które oferują: 

 Ponad 1700 lokalizacji na terenie całego kraju. 

  

 Pyszną kawę i ciepłe przekąski z oferty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. 

  

 Najwyższej jakości paliwa. 

 

Karta UPOMINKOWA doładowana jest kwotą 500 zł. 

Limit na karcie może zostać wykorzystany jednorazowo lub przy kilku wizytach na stacjach ORLEN lub 

BLISKA. Karta UPOMINKOWA jest ważna 24 miesiące od daty jej aktywacji. Posiadacz karty korzysta z niej 

dowolnie do wyczerpania limitu lub terminu ważności. 

Kartę UPOMINKOWĄ można wykorzystać na zakup: 

 Dowolnego rodzaju paliwa (VERVA 98, VERVA ON, Eurosuper 95, Superplus 98, Olej napędowy, LPG, 

Bio100). 

  

 Produktów w sklepie w tym oferty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. 

  

 Usług np. myjnia, wypożyczalnia przyczep. 

Dodatkowo płacąc Kartą UPOMINKOWĄ, możesz gromadzić punkty VITAY (Zgodnie z regulaminem programu 

VITAY) i wymieniać je na atrakcyjne nagrody i oferty Partnerów. 

Karta UPOMINKOWA nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową bądź gotówkę. 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE  

dla Laureata Nagrody w postaci  

Karty UPOMINKOWEJ o wartości 500,00 zł  

 

Dziękujemy za udział w „Loterii Świąteczno-Noworocznej”. 

Serdecznie gratulujemy wygranej! 

 

Aby odebrać nagrodę, należy niezwłocznie lecz nie później niż do dnia 18 lutego 2015 roku czytelnie wypełnić 

poniższy formularz i dostarczyć na adres:  

 

Ergo Marketing Sp. z o.o.,  

Ul. Kiwerska 14/27 

01-682 Warszawa 

z dopiskiem „AXA” 

 

Zgodnie z wymogiem pkt 11.3. Regulaminu „Loterii Świąteczno-Noworocznej”, ja niżej podpisany: 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

 

Numer RAU OFWCA…………………………………………….. 

 

Adres miejsca zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer (na terytorium Polski): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres urzędu skarbowego przypisany do Laureata…………………………………………………………………... 

 

Adres e-mail: …………….…………………………………………………………………………………………… 

 

Numer NIP…………………………………………………….. 

 

Numer PESEL……………………………………………………. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Loterii „Loteria Świąteczno-Noworoczna” i akceptuję 

jego treść. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu komórkowego, adres e-mail przez Ergo Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w 01-682 Warszawa, ul. 

Kiwerska 14/27. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) w celach uczestnictwa, rozstrzygnięcia oraz wydania Nagród w „Loterii Świąteczno-

Noworocznej”. 

 

Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym mi prawie dostępu do 

ich treści oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt. 5.3. Regulaminu Loterii. 

 

Potwierdzam, iż przyjmuję Nagrodę wygraną w Loterii w postaci Karty UPOMINKOWEJ do realizacji w ramach 

sieci stacji ORLEN lub BLISKA o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 

Jestem świadomy (-a), że Nagroda zostaje wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i jestem 

zobowiązany do odprowadzenia podatku od Nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego  

 

 

 

 

___________________________________  

                 data i czytelny podpis 

 


