REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„InPost InLove”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „InPost InLove”.
2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Robert Wojkowski, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl, zwanym 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.2018 poz. 165
ze zm.) 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 „InPost InLove” zwana jest dalej „loterią”.
4.2 InPost – spółka InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej
28, 30 – 552 Kraków, KRS 0000418380, NIP: 6793081395 świadcząca usługi
„Paczkomaty24/7” oraz spółka InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Wielickiej 28, 30-552 Kraków, KRS 543759, NIP: 6793108059 świadcząca usługi pocztowe i
przewozowe.
4.3 Przesyłka – każda przesyłka paczkomatowa InPost lub przesyłka kurierska InPost lub
przesyłka typu Smart Courier InPost.
4.4 Przesyłka paczkomatowa InPost (przesyłka) - przesyłka niebędąca przesyłką listową
ani paczką w rozumieniu przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 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 Paczki, za pośrednictwem kuriera).
4.5 Przesyłka kurierska InPost (przesyłka) – przesyłka rejestrowana będąca paczką
pocztową (o masie do 20 kg i wymiarach (i) z których żaden nie może przekroczyć 200 cm;
albo (ii) które nie mogą przekroczyć 300 cm dla sumy długości i największego obwodu
mierzonego w innym kierunku niż długość), przyjmowana, sortowana, przemieszczana i
doręczana przez InPost w sposób zapewniający bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy
oraz doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru.
4.6 Przesyłka/usługa typu Smart Courier InPost (przesyłka) – usługa umożliwiająca
doręczenie do odbiorcy przesyłki zawierającej dokumenty, a następnie - po podpisaniu
dokumentów w obecności kuriera - doręczenie zwrotne przesyłki do jej nadawcy przez tego
samego kuriera.
4.7 Paczkomat - elektroniczna szafa depozytowa (urządzenie), umożliwiająca osobie
upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub/i odbiór przesyłki paczkomatowej stanowiące
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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 2017 r. poz. 683 ze zm.).
4.8 Punkt obsługi paczki - lokal, w którym możliwe jest nadanie lub odbiór przesyłki InPost.
4.9 Etykieta (list przewozowy) – oznaczenie przesyłki z kodem kreskowym i
przyporządkowanym mu numerem nadawczym (każdy jeden numer nadawczy jest
unikatowy, niepowtarzalny i przyporządkowany do tylko i wyłącznie jednej przesyłki),
zawierająca informacje niezbędne do wykonania usługi przez InPost. Etykieta (list
przewozowy) jest dokumentem stanowiącym dowód zawarcia umowy o świadczenie usługi
przez InPost i dowodem udziału w loterii.
4.10 Odbiór przesyłki (odbiór) - każdy jednorazowy odbiór przesyłki w okresie od godziny
00:00:00 dnia 18.01.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.02.2019 r. dokonany przez
uczestnika loterii (przesyłka jest odebrana, gdy ma status „Dostarczona-Delivered”).
Każdy jeden odbiór przesyłki dokonany przez uczestnika loterii uprawnia do otrzymania 1
(słownie: jednego) losu w loterii.
4.11 Strona internetowa loterii – przygotowana wyłącznie do potrzeb niniejszej loterii
strona internetowa pod adresem: www.inpostinlove.pl, na której znajduje się specjalnie
przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
4.12 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 18.01.2019 r. a kończy w dniu
07.05.2019 r., przy czym termin ten obejmuje m.in. odbiór przesyłki, czas zgłaszania się do
loterii, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania
reklamacji.
7. Uczestnik loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca osobą uprawnioną do odbioru
przesyłki (odbiorca przesyłki), będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu
cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci
komórkowej GSM polskich operatorów komórkowych.
Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza,
iż 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
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl, a także kurierzy współpracujący z InPost
Paczkomaty 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.
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8. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

będą przetwarzane

zgodnie

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-InPost-in-love oraz na stronie internetowej loterii po adresem:
www.inpostinlove.pl.
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, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.10 regulaminu,
b) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii na zasadach określonych w regulaminie, w terminie od godziny 00:00:00 dnia
18.01.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.02.2019 r.
10.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w loterii, powinien dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjne):





imię uczestnika,
numer telefonu uczestnika (na który były wysyłane przez InPost sms-y dotyczące
statusu przesyłki),
adres e-mail uczestnika,
cztery ostatnie cyfry numeru nadawczego przesyłki wskazane na etykiecie,
zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:



„Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „InPost InLove” i akceptuję jego treść.”.



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno -Reklamowa
Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych
z urządzeniem loterii „InPost InLove”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie
oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich
podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.
b) dobrowolne oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywne),



„Wyrażam zgodę, aby podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe,
tj. imię, adres e-mail, numer telefonu były przetwarzane przez InPost Paczkomaty Sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30 – 552 Kraków oraz inne spółki
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl (wykaz tych spółek dostępny jest pod
adresem: https://integer.pl/pl/grupa-kapitalowa-integer-pl/profil-dzialalnosci), w celach
marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez ww. Spółki, poprzez kontakt na
podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu.”
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„Wyrażam zgodę, aby podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe,
tj. imię, adres e-mail, numer telefonu były przetwarzane przez podmioty współpracujące z
InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30 – 552
Kraków oraz inne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl (wykaz tych
spółek dostępny jest pod adresem: https://integer.pl/pl/grupa-kapitalowa-integer-pl/profildzialalnosci) w celach marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez te
podmioty poprzez kontakt na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu.”



„Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać każdą z udzielonych powyżej zgód dotyczących
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.”

Każdy uczestnik, który wyrazi dobrowolnie łącznie wszystkie zgody wskazane
w pkt. 10.2 lit. b) regulaminu uprawniony jest do otrzymania dodatkowego jednego losu w
losowaniu nagród w loterii przy zastrzeżeniu, że dodatkowy los, za wyrażenie dobrowolnej
zgody odnośnie danych osobowych uczestnika, przyznawany jest tylko jeden raz w loterii
niezależnie od liczby zgłoszeń do loterii dokonanych przez danego uczestnika.
10.3 Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej loterii, przy każdym
zgłoszeniu do loterii automatycznie nalicza uczestnikowi odpowiednią ilość losów, zgodnie z
postanowieniami regulaminu.
10.4 Po przesłaniu zgłoszenia do loterii, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii.
Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń
w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii
oraz dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do loterii zostanie wysłane uczestnikowi poprzez
wiadomość e-mail na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
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.
10.5 Dokonując zgłoszenia do loterii, uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z
dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft
Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za
działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za
indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta
uczestnik a także za szybkość i jakość łącza internetowego z którego uczestnik korzysta (np.
przerwania transmisji danych, awarie dostawcy internetu, brak zasilania), które mogę mieć
wpływa na działanie strony internetowej loterii oraz za działanie siły wyższej.
10.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego odbioru przesyłki, zgodnie z pkt. 4.10
regulaminu, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii z tytułu każdego odbioru,
należy każdy z tych odbiorów udokumentować odrębnym zgłoszeniem do loterii, w tym
odrębnym numerem nadawczym przesyłki wskazanym na etykiecie (liście przewozowym).
10.7 Jeden uczestnik może otrzymać dowolną ilość nagród w loterii.
10.8 Dokonanie więcej niż jednego zgłoszenia do loterii na podstawie tego samego numeru
nadawczego przesyłki wskazanego na etykiecie nie zwiększa szansy wygrania nagrody i
będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Duplikaty zgłoszeń będą usuwane z
bazy do losowania.
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10.9 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik 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. W tym celu 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.:
- wskazanie wszystkich numerów telefonów lub adresów e-mail podanych w zgłoszeniu do
loterii,
- własnoręcznie podpisanie oświadczenia przez uczestnika o wyrażeniu zgody na uzyskanie
w jego imieniu danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów
telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika, od wszystkich operatorów
telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm. ze zm.) ww. operatorów z
zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów,
które są zarejestrowane na uczestnika i polecenie ich ujawnienia organizatorowi loterii.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa
spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym
wygaśnięciem praw do nagród wymienionych w pkt. od 13.1 do pkt. 13.8 regulaminu.
W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo
do nagrody głównej, wchodzi uczestnik z listy rezerwowej laureatów, natomiast nagroda
natychmiastowa pozostaje w dyspozycji organizatora.
10.10 Każdy los bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe oraz w grze o nagrodę
główną.
10.11 Jeden los uprawnia do wygrania w loterii maksymalnie dwóch nagród, tj. tylko jednej
nagrody natychmiastowej i jednej nagrody głównej.
10.12 Zgłoszenia do loterii należy wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
18.01.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.02.2019 r., wyłącznie po dokonaniu odbioru
przesyłki, o której mowa w pkt. 4.10 regulaminu.
10.13 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. W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat
dokonał zgłoszenia zanim
dokonał rzeczywistego odbioru przesyłki, tj.
data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego odbioru
przesyłki, traci on prawo do nagrody.
10.14 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 czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
Gra o nagrody natychmiastowe:
11.1 Gra o nagrody natychmiastowe odbywa się na bieżąco w trakcie trwania loterii, tj. od
00:00:00 dnia 18.01.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.02.2019 r. lub do wyczerpania puli
nagród natychmiastowych, która wynosi 639.960 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sztuk) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako
pierwsze.
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11.2 Po dokonaniu zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry o
nagrody natychmiastowe, które są z góry przypisane do danego zgłoszenia w kolejności
porządkowej dokonywanych zgłoszeń, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 1 do
regulaminu. Zgłoszenia uczestników wpływają do bazy zgłoszeń i są w niej rejestrowane
według kryterium czasu wpłynięcia do bazy zgłoszeń.
11.3 Każde prawidłowe zgłoszenie do loterii, które wpłynie do bazy zgłoszeń do loterii w
kolejności od nr porządkowego 1 (słownie: jeden) do nr porządkowego 639.960 (słownie:
sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) zostanie automatycznie
nagrodzone z góry przypisaną do danego numeru porządkowego zgłoszenia nagrodą
natychmiastową, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 1 do regulaminu.
11.4 Losowość gry polega na tym, że uczestnik zgłasza się i jego zgłoszenie jest zapisywane
w bazie zgłoszeń zgodnie z kryterium czasu w jakim to zgłoszenie wpłynęło. Uczestnik
otrzymuje nagrodę, która jest z góry przypisana do tego nr porządkowego zgłoszenia,
zgodnie z listą nagród i numerami porządkowymi zgłoszeń, które to stanowią załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu. Wynik gry zależy od przypadku.
Gra o nagrodę główną (tzw. Wielki finał):
12.1 Wielki finał, czyli losowanie laureata nagrody głównej zostanie przeprowadzone w dniu
15.02.2019 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, 93–569 Łódź, w
godzinach od 10:00 do 14:00.
12.2 Losowanie laureata nagrody głównej odbędzie się ze wszystkich prawidłowych
zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 18.01.2019 r. do godz. 23:59:59
dnia 14.02.2019 r.
Losowanie laureata nagrody głównej w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy
urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby
sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
Losowanie nagrody przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób
sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
12.2.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 r. (t.j Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i
realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną
uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot
posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
12.2.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
12.3 W trakcie losowania laureata nagrody głównej zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden)
laureat nagrody głównej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej (na
wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 10.9,
pkt. 16.4 regulaminu).
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Losowanie laureata nagrody głównej przebiegać będzie w następujący sposób:
 pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej (laureat nr 1),
 druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej (laureat nr
2).
NAGRODY
13.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Fiat 500 SERIA 6 Lounge 1.2
8v 69KM o wartości 57.920,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset
dwadzieścia złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku
nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę
pieniężną w wysokości 6.435,56 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych
56/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 64.355,56 złotych
brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy
czym część pieniężna nagrody w kwocie 6.435,56 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta
trzydzieści pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi
należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną
deklarację PIT.
13.2 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest bon podróży Lidl (w formie tzw. ekodu) do wykorzystania na portalu Lidl Podróże (www.lidl-podroze.pl), ważny do 31.12.2019
r., o wartości 2.500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Dodatkowo do
nagrody natychmiastowej I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w
wysokości 277,78 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 78/100). Łączna
całkowita jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej I-go stopnia wynosi 2.777,78
złotych brutto (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 78/100), przy
czym część pieniężna nagrody w kwocie 277,78 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem
złotych 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od
wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek
dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 10 (słownie:
dziesięć) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 27.777,80
zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych
80/100).
13.3 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest voucher do wykorzystania na
zakupy za pośrednictwem aplikacji mobilnej x-kom (w formie tzw. e-kodu), ważny do
30.04.2019 r., o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100). Powyższy
voucher obowiązuje przy zakupach za minimum 1.500,00 zł.
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 50 (słownie:
pięćdziesiąt) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi
25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
13.4 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii jest voucher/kod 2D na jeden
pojedynczy bilet do kina (w formie tzw. e-kodu), do zrealizowania na seans filmu 2D w
standardowych salach kinowych Cinema City we wszystkie dni tygodnia, ważny do
14.12.2019 r., o wartości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100). Voucher/kod 2D
nie obowiązuje w salach IMAX, VIP oraz 4DX Cinema City.
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 10.000
(słownie: dziesięć tysięcy) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi
100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
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13.5 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest kod uprawniający do pobrania
audiobooka „Cienie Nowego Orleanu” na stronie internetowej www.audioteka.com (w formie
tzw. e-kodu), ważny do 30.04.2019 r., o wartości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100).
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 10.000
(słownie: dziesięć tysięcy) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi
20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
13.6 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest kod uprawniający do pobrania
audiobooka „Rozważna i romantyczna” ze strony internetowej www.audioteka.com (w formie
tzw. e-kodu), ważny do 30.04.2019 r., o wartości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100).
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 10.000
(słownie: dziesięć tysięcy) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi
20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
13.7 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest kod uprawniający do pobrania
audiobooka „Mówiąc inaczej” na stronie internetowej www.audioteka.com (w formie tzw. ekodu), ważny do 30.04.2019 r., o wartości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100).
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 10.000
(słownie: dziesięć tysięcy) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi
20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
13.8 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest kod promocyjny uprawniający
do bezpłatnego korzystania z aplikacji Lecton maksymalnie przez 30 dni od momentu
aktywacji kodu, ważny w okresie od 18.01.2019 r. do 30.04.2019 r. (przy czym dzień
30.04.2019 r. jest ostatnim dniem, w którym można aktywować 30 dniowy kod), o wartości
0,05 zł brutto (słownie: zero złotych 05/100).
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 599.900
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi
29.995,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć
złotych 00/100).
13.9 Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 639.961 (słownie: sześćset trzydzieści
dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) sztuk.
13.10 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 307.128,36 zł brutto (słownie: trzysta siedem
tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 36/100).
13.11 Nagrody natychmiastowe w loterii nie sumują się i nie kumulują się i nie łączą się ze
sobą ani z innymi promocjami czy ofertami. Dotyczy to zarówno nagród natychmiastowych w
ramach przedmiotowej loterii jak i w innych ewentualnych akcjach promocyjnych
organizowanych w tym samym czasie. Każda nagroda jest jednostkowa i indywidualna i jest
wydawana i realizowana odrębnie. Nie można łączyć nagród w jednym zakupie przy ich
realizacji.
13.12 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.
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13.13 Nagrody niewydane w loterii, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
pozostają w dyspozycji organizatora.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
14.1 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.
14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu,
należy w szczególności:
 zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 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
15.1 Laureaci wszystkich nagród natychmiastowych są informowani o uzyskanej wygranej
natychmiast po dokonaniu zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie komunikatu o
uzyskanej wygranej na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez wiadomość e-mail
wysłaną przez organizatora do laureata na wskazany przez niego w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail.
15.2 Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni
od dnia przeprowadzenia losowania nagrody głównej za pośrednictwem wysłania przez
organizatora i na jego koszt wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail oraz dodatkowo
telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 10.2 lit.
a) regulaminu. Organizator w treści wiadomości SMS i/lub w treści wiadomości e-mail oraz
dodatkowo telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata
nagrody głównej kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata nagrody głównej, o
których mowa w pkt. 16.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.
15.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
 za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych
np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta
uczestnik, 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, informacji e–mail
od organizatora, o której mowa w pkt. 15.1 i pkt. 15.2 regulaminu,
 za niemożność powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika
błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub
posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium
lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub w przypadku kontaktu
telefonicznego z laureatem nagrody głównej niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez
laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez
organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator
podejmie co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech różnych dniach, o
różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co
najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty
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głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału",
„abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”,
„nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za
wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej.
W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za
niewykonaną i wymaga ona powtórzenia,
 za legalność oprogramowania z którego uczestnik korzysta, szybkość i jakość łącza
internetowego z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które
mogę mieć wpływa na działanie strony internetowej loterii,
 za działanie siły wyższej.
WYDANIE NAGRODY:
WYDANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH:
16.1 Nagrody natychmiastowe (w postaci elektronicznych voucherów / kodów), o których
mowa w pkt. od 13.2 do pkt. 13.8 regulaminu, zostaną wydane laureatom za pośrednictwem
poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez
laureata w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 10.2 lit. a) regulaminu, na bieżąco w
trakcie trwania loterii, nie później niż do dnia 01.03.2019 r.
16.2 Nagrody natychmiastowe, o których mowa w pkt. od 13.2 do pkt. 13.8 regulaminu,
niewydane z winy laureatów do dnia 01.03.2019 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
WYDANIE NAGRODY GŁÓWNEJ:
16.3 Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez laureata nagrody głównej,
po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 15.2 regulaminu, w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS
i/lub wiadomości e-mail, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata
nagrody głównej, tj.:
 imię i nazwisko,
 pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada),
 pełen adres zamieszkania,
 seria i numer dokumentu tożsamości,
nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku posiadania
nr PESEL,
 numer telefonu laureata wskazany w formularzu zgłoszeniowym do loterii,
 własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:


„Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „InPost InLove” i akceptuję jego treść.”



„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu
cywilnego.”



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Smolar
Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla
celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „InPost InLove”. Moje dane
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do
podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
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dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie
udziału w loterii.”.


„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, InPost Paczkomaty 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 Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie lub z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl.
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).”



„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki Fiat
500, zgodnie z regulaminem loterii „InPost InLove” oraz że pokryję wszelkie koszty
związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego
ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją
pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody głównej znajduje
się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-InPost-in-love skąd laureat
może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie
na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich
znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
16.4 W przypadku niedoręczenia organizatorowi wskazanych w pkt. 16.3 regulaminu
wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody głównej, w terminie wskazanym w
pkt. 16.5 regulaminu, uprawnienie do nagrody głównej przechodzi na laureata z listy
rezerwowej nagrody głównej. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać
się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody głównej. Jeżeli laureat z
listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej, w terminie wskazanym w
pkt. 16.6 regulaminu, niewydana nagroda główne pozostaje w dyspozycji organizatora.
16.5 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody głównej,
laureat może zgłosić do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu,
najpóźniej do dnia 01.03.2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z
wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie
późniejsza niż do dnia 08.03.2019 r.
16.6 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody
głównej, laureat rezerwowy może zgłosić do organizatora w terminach wynikających z
postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 22.03.2019 r. O zachowaniu terminu do
wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami przez laureata rezerwowego,
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 29.03.2019 r.
16.7 Warunkiem odebrania nagrody głównej przez laureata jest:
 przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń (poprzez doręczenie ich na
adres organizatora, zgodnie z zapisami postanowieniami regulaminu, w tym pkt. 15.2,
pkt. 16.3, pkt. 16.5 lub pkt. 16.6 regulaminu),
- wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata oraz
wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w momencie odebrania nagrody),
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-

zarejestrowanie samochodu przez
obowiązkowego ubezpieczenia OC.

laureata

nagrody

głównej

oraz

opłacenie

16.8 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia
OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody głównej w postaci
samochodu osobowego Fiat 500. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii
laureata nagrody głównej.
16.9 Nagroda główna zostanie wydana w miejscu wskazanym przez organizatora oraz
w terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatem, najpóźniej niż do dnia 17.04.2019 r., po
wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata nagrody głównej w postaci samochodu
osobowego Fiat 500 oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i
podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.
16.10 Nagroda główna nieodebrana z winy laureata do dnia 17.04.2019 r. pozostaje
w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania loterii i po jej zakończeniu 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). O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie
późniejsza niż do dnia 24.04.2019 r.
17.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej.
17.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni roboczych. Wszystkie postępowania
reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 07.05.2019 r. Zawiadomienie o wyniku
reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu
terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).
17.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
18.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE
19.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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20.1 Administratorem danych osobowych w loterii „InPost InLove”, w odniesieniu do danych
osobowych pozyskanych dla celów związanych z urządzeniem loterii, jest Smolar Agencja
Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. W
przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody marketingowej, o której mowa w pkt. 10.2 lit. b)
regulaminu, administratorem danych osobowych dla celów marketingowych jest InPost
Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30 – 552 Kraków, KRS
0000418380, NIP: 6793081395.
20.2 Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 –
569 Łódź NIP 726 221 44 73, jako administrator danych osobowych pozyskanych dla celów
związanych z urządzeniem loterii, informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika, w tym laureata loterii, pozyskane przez powyższego
administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją
przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego
uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji 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 art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt 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,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w loterii,
d) 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 organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569
Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
e) 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,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane 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, Benhauer sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, podmiotom uczestniczącym
w wydawaniu/realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także
podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
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h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
20.3 Organizator informuje, że administratorem danych osobowych pozyskanych dla celów
marketingowych jest InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielickiej 28,
30 – 552 Kraków, NIP: 6793081395, KRS 00004183800:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w celach marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez InPost, w tym w
celach wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez InPost,
b) powyższy administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 pkt. a) 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,
c) podanie danych osobowych dla celów marketingowych przez uczestnika jest dobrowolne,
d) 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 ul.
Wielickiej 28, 30-552 Kraków lub na adres e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl,
e) 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,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora następującym
podmiotom:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu InPost, tj. podmiotom, które przetwarzają
dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z InPost i wyłącznie zgodnie z
poleceniami InPost,
- spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl (wykaz tych spółek dostępny
jest pod adresem: https://integer.pl/pl/grupa-kapitalowa-integer-pl/profil-dzialalnosci),
g) dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie podanych przez uczestnika danych osobowych w celach marketingowych,
co może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz bez
wpływu na udział w loterii;
h) dane osobowe uczestników są profilowane na potrzeby marketingu. Celem tych operacji
jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez administratora produktów lub
usług do potrzeb uczestników. Profilowanie nie ma wpływu na sytuację prawną
uczestników.
Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy administratora poznają preferencje
uczestników, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują
decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec uczestników lub
personalizują komunikaty marketingowe. Personalizowanie komunikatów marketingowych
polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego
zainteresowań i preferencji.
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20.4 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz.
165 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
20.5 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.2018 poz. 165 ze zm.).
20.6 Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz.U.2018 poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165 ze zm.).
ORGANIZATOR
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Załącznik nr 2 do Regulaminu loterii promocyjnej „InPost InLove”
Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii promocyjnej „InPost InLove”
Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Fiat 500 SERIA 6 Lounge 1.2 8v
69KM o wartości 57.920,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset
dwadzieścia złotych 00/100).

FIAT 500 SERIA 6 Lounge 1.2 8v 69KM

Zdjęcie przykładowe

MVS: 150-09C-6-000
Rok produkcji: 2018
Kolor zewnętrzny: Czerwony Passione (111)
Kolor wewnętrzny: Tkanina LOUNGE jasnoszary / kość słoniowa - kość słoniowa
(wykończenie kość słoniowa) (374)
Emisja CO2 cykl łączony : 116 g/km (B)
Zużycie paliwa cykl łączony : 5.1 l/100Km (B)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
















ABS + EBD
Kolumna kierownicy z regulacja wysokości
Immobiliser Fiat Code
Klimatyzacja manualna
Elektrycznie sterowane szyby przednie
System GSI (Gear Shift Indicator)
BAS - Brake Assist System
Reflektory przednie z funkcja "Follow Me Home"
Dwustopniowe elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive z trybem CITY
Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
Czujniki zapięcia pasów
Tylna kanapa z dzielonym oparciem 50/50
Kierownica pokryta skóra ze sterowaniem radia Uconnect
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
ESC (elektroniczna stabilizacja toru jazdy - zawiera systemy jak ASR, MSR, HBA, Hill
Holder)
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Tempomat
Centralny zamek i elektrycznie otwierane szyby przednie
Komputer pokładowy "My Car"
Fix&Go - zestaw do naprawy opon ze sprężarką (wyklucza koło zapasowe)
Fotel pasażera z mechaniczna pamięcią ustawienia
Pakiet Chromo - chromowane listwy pod bocznymi oknami + końcówka rury wydech.
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki powietrzne przednie boczne
Tabliczka znamionowa - rynek polski
Ogranicznik prędkości
Dach szklany panoramiczny stały z roleta przeciwsłoneczna
Kurtyny powietrzne
Trójkąt ostrzegawczy
Reflektory dodatkowe do jazdy dziennej (DRL)
Naklejka z numer infolinii Ciao Fiat
Felgi ze stopów lekkich 15" 14-ramienne
Radio Uconnect 5" Bluetooth + port USB
Gniazdko zasilające 12V na tunelu środkowym
Instrukcja obsługi w języku polskim
Zderzaki w kolorze nadwozia
Gaśnica
Lusterka boczne elektrycznie sterowane w kolorze nadwozia
Lusterka boczne elektrycznie sterowane w kolorze nadwozia
Usługi Uconnect LIVE

WYPOSAZENIE DODATKOWO
 Listwy progowe chromowane
 Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane w kolorze nadwozia
 Kit Lounge (chromowane elementy w dolnej części zderzaka przedniego, skóra
ekolog. na górze foteli)
 Kieszeń na oparciu fotela pasażera
 Lakier pastelowy
 Siedzenie kierowcy z regulacja wysokosci
 Opcja techniczna
 Radio Uconnect 7" Bluetooth + port USB
 Dojazdowe koło zapasowe (zastepuje Fix&Go)
 Funkcja Android Auto / CarPlay
 Dwa głośniki z tyłu
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