REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„LOTERIA MAMO TO JA”

I.

Postanowienia Ogólne

1.

Organizatorem loterii promocyjnej „Loteria Mamo to ja” („Loteria”) jest Grymark sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni, adres: ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia („Organizator”).

2.

Organem wydającym zezwolenie jest Dyrektor Izby Celnej w Gdyni.

3.

Obszar przeprowadzania Loterii: Loteria jest prowadzona na terenie całej Polski.

4.

Czas trwania Loterii: od 05.03.2015 roku do 07.07.2015 roku, który jest ostatecznym dniem
zakończenia procedury reklamacyjnej.

5.

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich, posiadających pełną zdolną do czynności prawnych
osób fizycznych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”). W Loterii
nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

6.

Sprzedaż promocyjna w Loterii dotyczy pieluch marki „Dada” (produkowanych przez ONTEX
CZ. S.R.O. dla Jeronimo Martins Polska).

7.

Administratorem danych osobowych jest Edipresse Polska SA, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
(„Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Loterii i
marketingu własnych produktów Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182). Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania nagrody.
Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich
poprawiania lub usunięcia.

II. Zasady Przeprowadzenia Loterii
8.

9.

Uczestnik może przystąpić do Loterii w terminie od 05.03.2015 do 06.04.2015 w następujący
sposób:
a.

dokonać zakupu przynajmniej jednego opakowania pieluch marki „Dada”; oraz

b.

dokonać zgłoszenia udziału w Loterii za pośrednictwem formularza na stronie internetowej
www.loteriadada.babyonline.pl podając dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail),
wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu
przeprowadzenia Loterii i marketingu własnych produktów Administratora, potwierdzając
zapoznanie się z regulaminem Loterii oraz podając numer dowodu zakupu (paragonu lub
faktury) potwierdzającego dokonanie zakupu, o którym mowa w pkt 8a.

Uczestnik może przystąpić do Loterii wielokrotnie. Każde przystąpienie do Loterii wymaga
łącznego spełnienia warunków opisanych w pkt 8.a. i 7.b Regulaminu. W przypadku, gdy
Uczestnik dokona jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) więcej niż jednego
opakowania pieluch marki „Dada”, wówczas ma prawo wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie w
Loterii (jeden numer dowodu zakupu może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz).

10. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie
zakupu opakowanie pieluch „Dada” (faktura lub paragon fiskalny) w celu potwierdzenia
uprawnień do ewentualnej nagrody.
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III. Nagrody w Loterii
11. W Loterii przewidziane są nagrody:
a.

nagroda pieniężna o wartości 5000 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 556
zł, która nie będzie wypłacona zwycięzcy, ale pobrana przez Organizatora na poczet podatku
dochodowego od wygranych w loteriach – 1 nagroda o łącznej wartości 5.556 zł,

b.

zestaw pieluch o wartości 180 zł – 10 nagród o łącznej wartości 1.800 zł brutto,

c.

nagroda pieniężna o wartości 50 zł – 200 nagród o łącznej wartości 10.000 zł brutto.

12. Łączna wartość puli nagród wynosi 17.356 złotych brutto.
13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
IV. Termin, Miejsce i Sposób Losowania Nagród
14. Losowanie nagród odbędzie się 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Administratora przy ulicy
Wiejskiej 19 w Warszawie.
15. Losowanie zostanie przeprowadzone w sposób ręczny przez wylosowanie losu przypisanego do
zgłoszenia. Podczas losowania zostaną wylosowane 222 losy (111 zwycięskich losów oraz po
jednym losie rezerwowym na każde zwycięskie zgłoszenie (111 losów rezerwowych). Nagrody
będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych. W pierwszej kolejności
zostaną wylosowane zwycięskie losy, a następnie losy rezerwowe. Raz wylosowany los nie
będzie brał udziału w dalszym losowaniu. Wszystkie wylosowane losy zostaną wpisane na listę w
kolejności ich wyciągnięcia.
16. Organizator ma prawo do weryfikacji zgłoszeń nadesłanych przez Uczestnika. Sposób
weryfikacji określają pkt 17 - 25 Regulaminu.
17. W ciągu 4 dni roboczych następujących po dacie losowania, do Uczestników, których losy
zostały wylosowane jako zwycięskie, zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o
nagrodzie oraz link do strony, na której znajduje się formularz danych („Formularz”).
Wiadomość e-mail zawierać będzie informacje o wygranej nagrodzie oraz trybie jej wydania.
Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres mailowy, jaki Uczestnik podał podczas rejestracji
wylosowanego zgłoszenia.
18. Osoby, do których zostały wysłane wiadomości e-mail z informacja o wygranej i linkiem do
Formularza, zostaną poproszone o podanie w Formularzu swoich danych osobowych i
adresowych niezbędnych do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i
numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, numer telefonu, nr konta
bankowego lub wskazanie poczty w celu odbioru przekazu pocztowego (w przypadku nagród
pieniężnych). Po uzupełnieniu Formularza, Uczestnik zatwierdza podane dane odpowiednim
przyciskiem. Uczestnik jest zobowiązany uzupełnić Formularz w ciągu 6 dni kalendarzowych od
daty wysłania informacji e-mail o wygranej.
19. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika przesłania kopii dowodu zakupu (paragon lub
faktura) potwierdzającego dokonanie zakupu pieluch „Dada”, którego numer jest tożsamy z
numerem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu. Takie żądanie może zostać postawione w
wiadomości e–mail informującej o wygranej. W takim przypadku, osoba ta jest zobowiązana
przesłać wymagane wyżej dane oraz dokumenty pocztą mailową na adres, z którego Uczestnik
otrzymał informację o wygranej w ciągu 6 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego
żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pod podany adres email. Uczestnik jest zobowiązany przesłać skan lub zdjęcie dowodu zakupu opakowania
zakupionych pieluch „Dada”.
20. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie spełni warunku określonego w pkt 18-19
Regulaminu, wówczas jej prawo do nagrody wygasa, zaś Organizator przyzna nagrodę
Uczestnikowi, który przesłał wylosowane zgłoszenie rezerwowe.
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21. Osoba rezerwowa zostanie powiadomiona za pomocą wiadomości e-mail zgodnie z trybem pkt
17-18 Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych liczonych od:
a.

ostatecznego dnia, w którym weryfikowana osoba powinna uzupełnić i zatwierdzić
Formularz,

b.

dnia, w którym okaże się, że poprzednio weryfikowana osoba nie przesłała prawidłowego
dowodu zakupu (na dodatkowe żądanie Organizatora),

c.

ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka kurierska lub pocztowa lub
wiadomość e-mail z dokumentami poprzednio weryfikowanego Uczestnika.

22. Weryfikacja zgłoszeń rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w pkt 17-19
Regulaminu do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych
zgłoszeń rezerwowych.
23. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać przesłania wszystkich
dowodów zakupu potwierdzających dokonanie zakupu opakowań pieluch „Dada” zgłoszonych w
Loterii (których numery są tożsame z numerami wpisanymi w Zgłoszeniach). Organizator może
postawić takie żądanie za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej do dnia 06.05.2015 roku. W
takim przypadku weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać wymagane dokumenty pocztą
lub przesyłką kurierską na adres Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty
przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data
nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z
powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty
powiadomienia. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez
Organizatora) skutkuje wygaśnięciem prawa do nagrody.
24. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 20.05.2015 roku.
25. Prawo zwycięzcy Loterii do otrzymania nagrody wygasa, jeżeli:
a.

nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b.

z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub

c.

odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub

d.

nie prześle (na żądanie Organizatora) dowodu zakupu o numerze tożsamym z numerem
wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu (o czym mowa w pkt 19 Regulaminu); lub

e.

przesłany dowód zakupu będzie zawierał inny numer, niż w treści wylosowanego
Zgłoszenia; lub

f.

nie prześle (na żądanie Organizatora) wszystkich dowodów zakupu dot. wszystkich
opakowań zgłoszonych w Loterii pieluch „Dada”, których numery są tożsame z numerami w
przesłanych Zgłoszeniach (o czym mowa w pkt 23 Regulaminu); lub

g.

przesłany dowód zakupu promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie; lub

h.

przesłany dowód zakupu promocyjnego będzie miał późniejszą datę niż data przesłania
Zgłoszenia przez Uczestnika; lub

i.

przesłany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu pieluch „Dada”, dokonanego w
terminie wskazanym w pkt 8 Regulaminu.

V, Nadzór Nad Prawidłowością Urządzania Loterii Promocyjnej
26. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną
dalej „Komisją”, i wydał regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się jedna osoba
legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.
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27. Niniejszy regulamin jest udostępniony do wglądu w trakcie trwania Loterii w biurze Organizatora
oraz na stronie internetowej www.loteriadada.babyonline.pl.
VI. Ogłoszenie Wyników
28. Nagrody pieniężne zostaną przekazane do 31.05.2015 roku na konto bankowe zwycięzcy lub
wysłane przekazem pocztowym; nagrody rzeczowe zostaną wysłane przesyłką kurierską lub
pocztową na adres korespondencyjny zwycięzcy do dnia 31.05.2015 roku – zgodnie z danymi
podanym przez zwycięzcę Loterii w Formularzu.
29. Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej do dnia 31.05.2015 roku. Zawiadomienie zostanie
wysłane łączne z nagrodą rzeczową lub wpisane w treść przekazu pocztowego lub umieszczone
w opisie przelewu bankowego.

VII. Procedura reklamacyjna
30. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie do dnia 07.06.2015 roku. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą
brane przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres biura
Organizatora (adres: Grymark Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/30d, 03-707 Warszawa).
31. Reklamacje rozpatruje Komisja.
32. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja
powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w niniejszej Loterii
promocyjnej, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
33. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 7 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 07.07.2015 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku
reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem
poleconym lub przesyłką kurierską.
34. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
35. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie
stało się wymagalne.
36. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
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