
 

 

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 
„Loteria Amazon” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Loteria Amazon”. 
 
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, zwana dalej „organizatorem”. 
 
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy  
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847 ze zm.) oraz 
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 
 
4. Definicje 
 
4.1 Loteria audioteksowa – gra losowa, w której uczestniczy się przez odpłatne połączenie 
telefoniczne lub odpłatne wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci 
telekomunikacyjnej. W niniejszym regulaminie loteria audioteksowa prowadzona jest pod 
nazwą „Loteria Amazon” i zwana jest dalej „loterią”. 
 
4.2 Zasięg loterii – loteria odbędzie się w na terenie pięciu województw, tj. na terenie: 
a) woj. wielkopolskiego – w lokalizacji firmy Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. w Sadach  

(62-080), ul. Poznańska 1d, 
b) woj. dolnośląskiego – w lokalizacjach firmy Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.  w: 

− Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Amazon 1, 

− Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Logistyczna 6, 

− Okmianach (59-225), ul. Okmiany 3c, 
c) woj. śląskiego - w lokalizacji firmy Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. w Sosnowcu  

(41-208), ul. Inwestycyjna 19, 
d) woj. zachodniopomorskiego - w lokalizacji firmy Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. w 

Kołbaskowie (72-001), Kołbaskowo 156, 
e) woj. łódzkiego – w lokalizacji firmy Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. w 

Pawlikowicach (95-200), Pawlikowice 155, 
tj. według właściwości więcej niż jednego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej – loteria 
ogólnopolska. 
 
4.3 Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sadach – spółka Amazon 
Fulfillment Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sadach ul. Poznańska nr 1D, 62-080 Sady, KRS 
0000447948, zwana w dalszej części regulaminu „Amazon”.  
 

4.4 Lokalizacje Amazon – siedem budynków firmy Amazon, które zlokalizowane są w: 
a) Sadach (62-080), ul. Poznańska 1d, 
b) Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Amazon 1, 
c) Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Logistyczna 6, 
d) Okmianach (59-225), ul. Okmiany 3c 
e) Sosnowcu (41-208), ul. Inwestycyjna 19, 
f) Kołbaskowie (72-001), Kołbaskowo 156, 
g) w Pawlikowicach (95-200), Pawlikowice 155. 
 
4.5 Indywidualny numer pracowniczy (login) – zbiór randomowych liter, który zostaje 
wygenerowany w oparciu o imię i nazwisko pracownika Amazon w momencie jego 



 

 

zatrudnienia. Numer jest nadawany raz i pozostaje niezmienny do końca okresu 
zatrudnienia. Każdy pracownik Amazon swój indywidualny numer pracowniczy ma 
nadrukowany na swoim identyfikatorze. 
 
4.6 Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 14.12.2019 r. a kończy w dniu 
13.03.2020 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na 
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 11 regulaminu. 
 
4.7 Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie 
spełnia następujące warunki: 
a) ma ukończone 18 lat,  
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
c) zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
d) będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM, polskiego operatora komórkowego,  
e) jest pracownikiem Amazon zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (na okres 

próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony) albo pracownikiem agencji pracy 
tymczasowej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (na czas określony) 
świadczącym pracę na rzecz Amazon na jednym ze stanowisk wskazanych w tabeli 
stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu w okresie od dnia 14.12.2019 r. do dnia 
28.12.2019 r.  
  

4.8 Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
4.9 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 
4.10 Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny  
w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 
Łódź, ul. Inżynierska 15, a także na stronie internetowej organizatora pod adresem: 
www.smolar.pl/Loteria-Amazon oraz we wszystkich lokalizacjach Amazon. 
 
ZASADY PROWADZENIA LOTERII 
 
5.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 4.7 regulaminu, która chce wziąć 
udział w loterii, musi spełnić łącznie następujące warunki: 
a) w okresie od 14.12.2019 r. do 28.12.2019 r.:  

− musi być obecna w pracy we wszystkie dni zgodnie z indywidualnym grafikiem czasu 
pracy (100% frekwencji, tj. nie ma odnotowanej żadnej nieobecności), oraz  

− musi być obecna w pracy także podczas obowiązkowych nadgodzin, jeżeli takie wystąpią 
(100% frekwencji, tj. nie ma odnotowanej żadnej nieobecności), oraz 

− musi być obecna w pracy podczas nadgodzin dobrowolnych, jeżeli zapisała się na listę 
osób chętnych na takie nadgodziny (100% frekwencji, tj. nie ma odnotowanej żadnej 
nieobecności). 

 
Wyjątek od wskazanych w pkt. 5.1 lit. a) regulaminu reguł stanowią następujące 
nieobecności (wyjątek oznacza, że nawet przy wystąpieniu niżej wskazanych nieobecności 
pracownik nadal będzie uprawniony do wzięcia udziału w loterii): 

− tzw. „godziny związkowe”, 

− szkolenia obowiązkowe BHP,  

− badania medycyny pracy, czas oczekiwania na badania medycyny pracy,  

− czas oczekiwania na obowiązkowe szkolenia BHP,  

− wizyta w pokoju medycznym w czasie krótszym niż jedna godzina,  

− przestój,  
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b) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS, 

zgodnie z postanowieniami regulaminu, w tym w terminie wskazanym w pkt. 5.12 
regulaminu.  

 
5.2 Uczestnik zgłaszając się do loterii musi wysłać SMS-a z telefonu komórkowego pod 
numer 70988, według niżej wskazanego wzoru. Uczestnik zatrudniony w Amazon w: 
 
a) Sadach (ul. Poznańska 1d) musi wysłać SMS-a - POZ1.Indywidualny numer 

pracowniczy (login) 
 
b) Bielanach Wrocławskich (ul. Amazon 1) musi wysłać SMS-a - WRO1.Indywidualny 

numer pracowniczy (login) 
 
c) Bielanach Wrocławskich (ul. Logistyczna 6) musi wysłać SMS-a – WRO2.Indywidualny 

numer pracowniczy (login) 
 

d) Okmianach (Okmiany 3C) musi wysłać SMS-a – WRO5.Indywidualny numer 
pracowniczy (login) 

 
e) Sosnowcu (ul. Inwestycyjna 19) musi wysłać SMS-a - KTW1.Indywidualny numer 

pracowniczy (login) 
 
f) Kołbaskowie (ul. Kołbaskowo 156) musi wysłać SMS-a - SZZ1.Indywidualny numer 

pracowniczy (login) 
 

g) Pawlikowicach (Pawlikowice 155) musi wysłać SMS-a – LCJ2.Indywidualny numer 
pracowniczy (login) 

 
Indywidualny numer pracowniczy (login) – został zdefiniowany w pkt. 4.5 regulaminu. 
 
Koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 70988 wynosi 0,50 zł netto (bez VAT) / 0,62 zł  
z VAT. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą uczestnicy loterii. 
  
Przykładowa treść wiadomości tekstowej, tj. SMS-a zgłoszeniowego, dla uczestnika, który 
zatrudniony jest w Bielanach Wrocławskich przy ul. Logistyczna 6 i posiada indywidualny 
numer pracowniczy (login) ABC powinna wyglądać następująco: WRO2.ABC 
 
5.3 Do udziału w loterii organizator przyjmuje zgłoszenia zawierające zarówno małe, jak  
i wielkie litery. Prawidłowe zgłoszenie do loterii nie może zawierać polskich znaków.  
W rozumieniu niniejszego regulaminu takim samym zgłoszeniemdo loterii (o którym mowa w 
pkt. 5.1, pkt. 5.2 regulaminu) jest zgłoszenie o tym samym ciągu literowo-numerycznym, 
niezależnie od wielkości wpisanych liter, np.: WRO2.ABC jest to takie samo zgłoszenie  
co: WRO2.abc, czy też: wro2.abc. 
 
5.4 Po przesłaniu przez uczestnika zgłoszenia do loterii w postaci wiadomości tekstowej 
SMS (o której mowa w pkt. 5.1, pkt. 5.2 regulaminu) uczestnik otrzyma potwierdzenie 
przystąpienia do loterii w postaci zwrotnej, bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS, przesłanej 
pod numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia, o treści: „DZIEKUJEMY ZA UDZIAL W 
LOTERII AMAZON. NIE MUSISZ WYSYLAC WIECEJ SMS’OW ZE ZGLOSZENIEM. 
REGULAMIN NA STRONIE WWW.SMOLAR.PL. POWODZENIA!”. 
 
5.5 Zgłoszenia SMS o nieprawidłowej treści, tj. sprzecznej z postanowieniami zawartymi w 
pkt. 5.2 i pkt. 5.3 regulaminu albo dokonane po upływie terminu określonego w pkt. 5.12 
regulaminu nie będą brały udziału w loterii. 

http://www.smolar.pl/


 

 

 
5.6 W loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów 
telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie 
będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą internetu. Każdy uczestnik loterii musi mieć 
wyłączoną blokadę SMS Premium. 
 
5.7 Uczestnik loterii poprzez fakt przystąpienia do loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie 
bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do loterii zgłoszenia 
wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w pkt. 5.4 regulaminu. 
 
5.8 Jedna osoba może zgłosić się do niniejszej loterii tylko i wyłącznie jeden raz. Dokonanie 
kilku zgłoszeń przez tego samego uczestnika nie zwiększa jego szans na wygraną w loterii i 
każde kolejne zgłoszenie od tego samego uczestnika (zgłoszenie z tym samym 
indywidualnym numerem pracowniczym) będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń 
pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie. 
 
5.9 Jedna osoba może w ramach całej loterii otrzymać maksymalnie jedną nagrodę, z 
zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.11 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna 
osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów i zakwalifikuje się do więcej 
aniżeli jednej nagrody w loterii. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych 
uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą, a kolejna nagroda, 
pozostanie w dyspozycji organizatora.  
 
5.10 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia 
warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone  
w niniejszym 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.: 
- podania wszystkich numerów telefonów uczestnika, z których uczestnik wysyłał zgłoszenia 
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. 2018 poz. 1954 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 prawa do nagrody wymienionej w pkt. od 7.1 do pkt. 7.9 regulaminu. W takim 
przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
5.11 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody w loterii, a raz 
wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym 
losowaniu. 
 
5.12 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 
14.12.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 28.12.2019 r. 
 
5.13 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze  
z dokładnością do 0,1 sekundy. 



 

 

 
5.14 Udział w loterii jest dobrowolny. 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. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez 
uczestnika postanowień regulaminu. 
 
5.15 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. 
 
LOSOWANIE 
 
6.1 Losowania laureatów nagród przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem 
wskazanym w pkt. 6.2 regulaminu, w lokalizacjach Amazon, w godzinach od 11:00 do 15:30. 
W trakcie trwania loterii zostanie przeprowadzonych łącznie 7 (słownie: siedem) losowań  
(po 1 losowaniu w każdej lokalizacji Amazon, o której mowa w pkt. 4.4 regulaminu). 
 
6.2 Losowania laureatów nagród odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 
a) w dniu 09.01.2020 r. w lokalizacji Amazon w: 

− Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Amazon 1, 

− Bielanach Wrocławskich (55-040), ul. Logistyczna 6, 

− Okmianach (59-225), Okmiany 3C, 

− Sadach (62-080), ul. Poznańska 1d, 

− Sosnowcu (41-208), ul. Inwestycyjna 19, 
 

b) w dniu 10.01.2020 r. w lokalizacji Amazon w: 

− Pawlikowicach (95-200), Pawlikowice 155, 

− Kołbaskowie (72-001), Kołbaskowo 156. 
 
6.3 Wszystkie losowania laureatów nagród w loterii będą 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 nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób 
sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii. 
 
6.3.1 Losowania przy użyciu urządzenia losującego odbywają 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 2009r. 
(t.j. Dz.U.2019 poz. 847 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. 
 
6.3.2 Losowania ręczne z urny będą polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił 
- trafił).  
 



 

 

6.4 W trakcie każdego losowania zostaną wyłonieni: 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody I-go stopnia, 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody II-go stopnia, 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody III-go stopnia, 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody IV-go stopnia, 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody V-go stopnia, 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody VI-go stopnia, 

− 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagród VII-go stopnia, 

− 20 (słownie: dwudziestu) laureatów nagród VIII-go stopnia. 

− 20 (słownie: dwudziestu) laureatów nagród IX-go stopnia. 
 
Każde losowanie laureatów nagród (w każdej lokalizacji Amazon) przebiegać będzie w 
następujący sposób: 

− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody I-go stopnia (laureat nr 1), 

− druga wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody II-go stopnia (laureat nr 2), 

− trzecia wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody III-go stopnia (laureat nr 3), 

− czwarta wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody IV-go stopnia (laureat nr 4), 

− piąta wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody V-go stopnia (laureat nr 5), 

− szósta wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody VI-go stopnia (laureat nr 6), 

− kolejnych dziesięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród VII-go stopnia 
(laureaci od nr 7 do nr 16), 

− kolejnych dwadzieścia wylosowanych osób zostanie laureatami nagród VIII-go stopnia 
(laureaci od nr 17 do nr 36), 

− kolejnych dwadzieścia wylosowanych osób zostanie laureatami nagród IX-go stopnia 
(laureaci od nr 37 do nr 56). 

 
NAGRODY 
 
7.1 Nagrodą I-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest laptop HP 15.6 cali o 
wartości 3.121,78 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 78/100). 
Dodatkowo do każdej nagrody I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w 
wysokości 346,86 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć złotych 86/100). Łączna całkowita 
jednostkowa wartość każdej nagrody I-go stopnia wynosi 3.468,64 zł brutto (słownie: trzy 
tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 64/100), przy czym część pieniężna każdej 
nagrody w kwocie 346,86 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć złotych 86/100) 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 I-go stopnia wynosi 7 (słownie: siedem) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród I-go stopnia wynosi 24.280,48 zł brutto (słownie: 
dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 48/100). 
 
7.2 Nagrodą II-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest iPhone 8 64GB o 
wartości 2.324,70 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 70/100). 
Dodatkowo do każdej nagrody II-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w 
wysokości 258,30 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 30/100). Łączna całkowita 
jednostkowa wartość każdej nagrody II-go stopnia wynosi 2.583,00 zł brutto (słownie: dwa 
tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100), przy czym część pieniężna każdej nagrody 
w kwocie 258,30 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 30/100) 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 II-go stopnia wynosi 7 (słownie: siedem) sztuk. 



 

 

Łączna wartość wszystkich nagród II-go stopnia wynosi 18.081,00 zł brutto (słownie: 
osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 00/100). 
 
7.3 Nagrodą III-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest telewizor marki 
Samsung 55 cali o wartości 1.984,88 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiąt cztery  złote 88/100). 
Łączna ilość wszystkich nagród III-go stopnia wynosi 7 (słownie: siedem) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród III-go stopnia wynosi 13.894,16 zł brutto (słownie: 
trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 16/100). 
 
7.4 Nagrodą IV-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest hulajnoga elektryczna 
Xiaomi MI MIJIA BLACK o wartości 1.543,54 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset 
czterdzieści trzy złote 54/100). 
Łączna ilość wszystkich nagród IV-go stopnia wynosi 7 (słownie: siedem) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród IV-go stopnia wynosi 10.804,78 zł brutto (słownie: 
dziesięć tysięcy osiemset cztery złote 78/100). 
 
7.5 Nagrodą V-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest konsola SONY 
Playstation 4 Pro 1TB + FORNITE o wartości 1.386,14 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta 
osiemdziesiąt sześć złotych 14/100). 
Łączna ilość wszystkich nagród V-go stopnia wynosi 7 (słownie: siedem) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród V-go stopnia wynosi 9.702,98 zł brutto (słownie: dziewięć 
tysięcy siedemset dwa złote 98/100). 
 
7.6 Nagrodą VI-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest smartwatch APPLE 
Watch 3 o wartości 996,30 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 
30/100). 
Łączna ilość wszystkich nagród VI-go stopnia wynosi 7 (słownie: siedem) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród VI-go stopnia wynosi 6.974,10 zł brutto (słownie: sześć 
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 10/100). 
 
7.7 Nagrodą VII-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest 10 (słownie: dziesięć) 
bonów Sodexo (po jednym dla każdego z dziesięciu laureatów) każdy o łącznej wartości 
500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród VII-go stopnia wynosi 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród VII-go stopnia wynosi 35.000,00 zł brutto (słownie: 
trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 
 
7.8 Nagrodą VIII-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest 20 (słownie: 
dwadzieścia) bonów Sodexo (po jednym dla każdego z dwudziestu laureatów) każdy o 
łącznej wartości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród VIII-go stopnia wynosi 140 (słownie: sto czterdzieści) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród VIII-go stopnia wynosi 28.000,00 zł brutto (słownie: 
dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). 
 
7.9 Nagrodą IX-go stopnia w loterii w każdej lokalizacji Amazon jest 20 (słownie: 
dwadzieścia) bonów Sodexo (po jednym dla każdego z dwudziestu laureatów) każdy o 
łącznej wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród IX-go stopnia wynosi 140 (słownie: sto czterdzieści) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród IX-go stopnia wynosi 14.000,00 zł brutto (słownie: 
czternaście tysięcy złotych 00/100). 
 
7.10 Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 392 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt 
dwie) sztuki. 
 



 

 

7.11 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 160.737,50 brutto (słownie: sto 
sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 50/100). 
 
7.12 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje 
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania 
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody 
rzeczowe. 
 
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 

8.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii audioteksowej 
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.  

8.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 8.1 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 
 
9.1 Uczestnicy loterii (obecni podczas losowania) zostaną poinformowani o jej wynikach 
bezpośrednio podczas losowania, poprzez ustne ogłoszenie. 
 
9.2 Indywidualny numer pracowniczy osoby, której zgłoszenie do loterii zostało wylosowane 
wraz z jej imieniem i nazwiskiem zostanie publicznie wyczytane podczas losowania.  
Osoba, której dane zostały wyczytane zostanie poproszona o ujawnienie się, jeśli będzie 
obecna w trakcie losowania (ujawnienie się laureata jest dobrowolne i nie stanowi warunku 
wydania nagrody laureatowi). 
 
9.3 Warunkiem przyznania nagrody danemu uczestnikowi nie jest jego osobista obecność w 
trakcie losowania.  
 
9.4 Dodatkowo wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju 
nagrody, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia każdego losowania nagród za 
pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS pod numer 
telefonu, z którego dokonano zgłoszenia do udziału w loterii, zgodnie z pkt. 5.2 i pkt. 5.3 
regulaminu. 
Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez 
laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 9.6 
regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody. 
 
9.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
laureata o wygranej, zgodnie z pkt. 9.4 regulaminu, 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. 
 
9.6 Warunkiem wydania nagrody jest (wedle wyboru laureata):  



 

 

a) doręczenie przedstawicielowi organizatora w lokalizacji Amazon bezpośrednio po 
ogłoszeniu wyników losowania, o którym mowa w pkt. 9.1 regulaminu (najpóźniej do 15 
min. po ogłoszeniu ostatniego wyniku losowania), 

albo  
b) doręczenie przez laureata, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 

9.4 regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 r., upoważnionemu 
pracownikowi Amazon (w lokalizacji Amazon, w której laureat świadczył pracę), 

albo 
c) przesłanie przez laureata, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 9.4 

regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 r. (liczy się data doręczenia 
przesyłki do organizatora) na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) 

 
następujących obowiązkowych danych i oświadczeń laureata, tj.: 

− imię i nazwisko, 

− indywidualny numer pracowniczy (login),  

− numer telefonu, z którego wysłano zgłoszenie do loterii,  

− pełen adres zamieszkania, 

− własnoręcznie podpisanego oświadczenia o następującej treści: 
 

  „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii promocyjnej „Loteria Amazon” wraz  
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.” 

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

 „Oświadczam, że byłem pracownikiem firmy Amazon albo świadczyłem pracę na rzecz 
Amazon będąc zatrudnionym przez agencję pracy tymczasowej w okresie od dnia 
14.12.2019 r. do dnia 28.12.2019 r.”  

 

W przypadku laureatów nagród I-go, II-go stopnia, oprócz powyżej wymaganych danych i 
oświadczeń, zostaną oni dodatkowo poproszeni o podanie następujących danych: 

− seria i numer dokumentu tożsamości, 

− nr ewidencyjny PESEL lub w przypadku braku posiadania nr PESEL - data urodzenia i 
posiadane obywatelstwo. W przypadku, gdy laureat posiada inne obywatelstwo niż 
polskie zostanie poproszony o złożenie dodatkowych informacji koniecznych do 
wypełnienia formularza podatkowego (IFT-1/IFT-1R).  

 
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów, znajduje się na stronie 
internetowej organizatora: www.smolar.pl/Loteria-Amazon, 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. 
 
9.7 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez 
laureata nagrody zgodnie z pkt. 9.6 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji 
organizatora. 
 
9.8 Laureat nagrody w loterii może zostać poproszony przez organizatora  
o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas 
losowania i/lub wydawania mu nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez 
organizatora i/lub przez Amazon, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego 
wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania 
oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez: 

− utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci internet, 

http://www.smolar.pl/Loteria-Amazon


 

 

− utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, 
zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, 

− wprowadzenie do pamięci komputera, 

− publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, 

− nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za 
pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, 

− utrwalanie na nośnikach materialnych, 

− zwielokrotnienie dowolną techniką, 

− wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym internetu, 

− nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, 

− korzystanie w celach reklamowych i marketingowych. 
 
9.9 Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 9.8 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi 
warunku wydania nagrody laureatowi. 
 
WYDANIE NAGRÓD 
 
10.1 Warunkiem odebrania nagrody jest: 

− przedłożenie kompletu niezbędnych danych i oświadczeń zgodnie z postanowieniem 
regulaminu, w tym zgodnie z pkt. 9.6 regulaminu, 

− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i 
zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi przypisanymi do indywidualnego 
numeru pracowniczego, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili 
odbioru nagrody). 

 
10.2 Nagrody będą wydawane (wedle wyboru laureata), po spełnieniu warunku 

wskazanego w pkt. 9.6 regulaminu:  
a) bezpośrednio po ogłoszeniu wyników losowania, o którym mowa w pkt. 9.1 regulaminu, 

w lokalizacjach Amazon (wydawanie nagród zakończy się do 15 min. po ogłoszeniu 
ostatniego wyniku losowania laureatów),  

b) niewydane nagrody zgodnie z pkt. 10.2 a) regulaminu będzie można odebrać w 
lokalizacji Amazon, w której laureat świadczył pracę, nie później niż do dnia 14.02.2020 
r. 
 

10.3 Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 14.02.2020 r. pozostają  
w dyspozycji organizatora. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

11.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały 

czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty 

kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja 

Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu 

terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie 

późniejsza niż 28.02.2020 r. 

11.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,   

Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry 

hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść 

żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji. 

mailto:reklamacja@smolar.pl


 

 

11.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone w terminie i formie wskazanej w pkt. 11.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie 

wymagane dane zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. 

11.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne 

zakończą się najpóźniej w dniu 13.03.2020 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie 

przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie 

pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji 

drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez 

organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez 

organizatora. 

11.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika  

do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 
12.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 
wymagalności.  
 
12.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE 
 
13.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
14.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.Urz.UEL119 z 
04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), organizator loterii informuje, że administratorem danych 
osobowych uczestników loterii jest organizator, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca 
kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75. Dane kontaktowe administratora - 
e-mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa 
Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 –569 Łódź. 
 
14.2 Administrator danych osobowych, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi informuje, że: 
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez 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, weryfikacji uprawnień do przystąpienia 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. c), pkt. f) RODO 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, 
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e-mail: biuro@smolar.pl lub 
w formie pisemnej na adres: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. 
Inżynierska 15, 93 –569 Łódź, 

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, tj. podmiotom świadczącym usługi 
serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub 
serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom 
udostępniającym bramki SMS, podmiotom uczestniczącym w weryfikacji prawa do 
wzięcia udziału w loterii i prawa do nagrody oraz uczestniczącym w wydaniu nagrody (w 
tym Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sadach), 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, 

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15.1 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.2019 poz. 
847 ze zm.).  

15.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 
847 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty 
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 

15.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą 
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@smolar.pl lub 
dzwoniąc do organizatora pod numer telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni 
robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia 
ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora). 

ORGANIZATOR 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu loterii audioteksowej „Loteria Amazon” 
 
Wykaz stanowisk pracowniczych w lokalizacjach Amazon, których zajmowanie 
uprawnia do udziału w loterii audioteksowej „Loteria Amazon”: 
 

ENG PL 

Agency Coach Agency Coach 

Associate Partner Doradca Pracownika ds. HR 

Bin Meister Specjalista ds. Spraw Zarządzania Przestrzenią Magazynową 

Building Maintenance Support Młodszy Technik Utrzymania Infrastruktury 

Building Maintenance Technician Technik Utrzymania Infrastruktury 

Buyer Kupiec 

Buyer Shipping Supplies Kupiec materiałów do wysyłki 

Change Management Support (lvl 
3) 

Pracownik Wsparcia ds Zarządzania Zmianą (lvl 3) 

Data Analyst ICQA Analityk Danych 

EU Salesforce SME Specjalista Salesforce w regionie Unii Europejskiej 

FC Associate / WFS Assistant FC Współpracownik / WFS Asystent  

FC Tour Leader FC Tour Lider 
Fulfillment Associate Pracownik magazynowy ds. Logistycznych 

Hazmat Waste Coordinator Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów 

Health and Safety Inspector Inspektor ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa  

HR Assistant (lvl 3) Asystent Działu Personalnego (lvl 3) 

HR Assistant Temp HR Asystent (Tymczasowy) 

HR RC Coordinator HR RC Koordynator  

ICQA Escalation Specialist Specjalista od Eskalacji ds. Kontroli Zapasów i Zapewnienia Jakości 

IT Apprentice IT Uczeń 

IT Helper Pomoc ds. Wsparcia Systemów Informatycznych 

IT Support Engineer (lvl 3) Inżynier ds. Wsparcia Systemów Informatycznych (lvl 3) 

IT Support Technician Technik ds. Wsparcia Systemów Informatycznych 

Lead Lider 

Lead Vendor Flex Lider ds. Vendor Flex 

PIT Trainer Trener/Instruktor Urządzeń Mechanicznych 

Receptionist Recepcjonista/Recepcjonistka 

Regional Count Meister 
Regionalny Specjalista ds. Spraw Zarządzania Przestrzenią 
Magazynową 

RME Administrator RME Administrator 

RME Apprentice RME Uczeń  

RME Technician Technik Utrzymania Ruchu 

Safety Coordinator Koordnator ds. bezpieczeństwa  
Safety Inspector Inspektor ds. BHP 

Store Coordinator Koordynator Składu 

Temp Fulfillment Associate Pracownik Magazynowy 

Trainer Trener 

Transportation Associate Pracownik ds. Transportu 

Transportation Lead Lider ds. Transportu 

Workforce Staffing Coordinator Koordynator ds. personelu  

 


