REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Wielkie rozDanio”
I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Wielkie rozDanio” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest YOUNG & RUBICAM POLAND Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
KRS: 0000021504, NIP: 1130019984, REGON: 012046553 („Organizator”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity
Dz. U. 2019 r., poz. 847) zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na podstawie
niniejszego regulaminu Loterii („Regulamin”).
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 847).
§6
1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 2.09.2019 roku do 31.01.2020 roku, który jest ostatecznym dniem
zakończenia procedury reklamacyjnej.
2. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty mleczne marki Danio z asortymentu spółki Danone Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
(„Produkty”), dostępne w sklepach na terenie Polski, które prowadzą sprzedaż Produktów. Do udziału w
Loterii uprawnia zakup Produktów w terminie od dnia 02.09.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku, do godz.
18:15 roku.
3. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu nie uprawnia do wzięcia
udziału w Loterii.
§7
1. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 2.09.2019 roku do 31.01.2020 roku na stronie:
www.rozdanio.pl oraz w siedzibie Organizatora (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.0017.00).
2. Wszelkie zapytania odnośnie organizacji Loterii można kierować na adres e-mail Organizatora:
loteria@rozdanio.pl.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§8
1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski
będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
2. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl
pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu, która spełnia poniższe warunki:
a. w terminie od dnia 02.09.2019 roku do godz. 18:15 dnia 31.10.2019 roku dokona zakupu co
najmniej jednego Produktu („Zakup promocyjny”); Dowód Zakupu promocyjnego musi
spełniać wymogi wskazane w pkt 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu,
b. w terminie od dnia 02.09.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku wyłącznie w godzinach od 10:00
do 18:20 dokonała prawidłowego zgłoszenia w Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w
pkt 7 niniejszego paragrafu,
c. w terminie trwania Loterii zachowa dowód Zakupu promocyjnego.
3. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Danone Sp. z o.o. i Organizatora.
4. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura
wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) w celu potwierdzenia
uprawnień do ewentualnej nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie Zakupu promocyjnego nie może
być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W Loterii nie można brać udziału na podstawie zakupu
udokumentowanego na fakturze wystawionej na osobę prawną, osobę fizyczna prowadzącą działalność
gospodarczą lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Organizator ma prawo żądać
od Uczestnika wglądu do oryginału dowodu Zakupu promocyjnego zgłoszonego w Loterii – w takim
przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać oryginał dowodu zakupu do wglądu w sposób określony w
par 10 pkt 5 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.
5. Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać następujące warunki:
a. dowód zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie prowadzący
detaliczną sprzedaż produktów spożywczych (w tym Produktów) w punkcie handlowym lub
prowadzący taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują, a dowód Zakupu
promocyjnego nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b. dowód zakupu nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować powstanie
wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności dowód
zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi
połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
c. na liście zakupów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy
Produktu,
d. data widniejąca na dowodzie zakupu przypada w okresie 02.09.2019 roku do godz. 18.15
31.10.2019 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data dokonania Zgłoszenia do Loterii. W
przypadku, gdy data widniejąca na dowodzie zakupu jest tożsama z datą dokonania Zgłoszenia
do Loterii, wówczas godzina widniejąca na dowodzie Zakupu promocyjnego musi być
wcześniejsza niż godzina dokonania ww. Zgłoszenia.
6. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu
(np. z uwagi na niejednoznacznie określoną nazwę produktu na dowodzie zakupu lub brak marki
zakupionego produktu), wówczas Organizator ma prawo żądać od Uczestnika przedstawienia dowodu
zakupu, na którym znajdować się będzie adnotacja dokonana przez przedstawiciela punktu sprzedaży
detalicznej, potwierdzająca fakt zakupu Produktu spełniającego warunki Regulaminu (poprzez odręczny wpis
wskazujący pełną nazwę/markę zakupionego Produktu, np. „Danio”). Adnotacja powinna być opatrzona
również pieczątką punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym podpisem osoby dokonującej adnotacji.
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Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w
terminie od dnia 02.09.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku w godzinach od 10:00 do 18:20 poprzez
prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.rozdanio.pl. Prawidłowo wypełniony
formularz zawiera:
a. nr zgłaszanego dowodu Zakupu promocyjnego,
b. numer kasy fiskalnej znajdujący się na zgłaszanym dowodzie Zakupu
promocyjnego
c. datę dokonania Zakupu promocyjnego,
d. adres e-mail,
e. numer telefonu,
f. potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznania się z treścią
Regulaminu Loterii oraz akceptację jego postanowień,
g. potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach przeprowadzenia Loterii.
Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 niniejszego
paragrafu.
Jeden dowód Zakupu promocyjnego może być zgłoszony w powyższy sposób w Loterii wyłącznie jeden raz.
W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje jednorazowego (tzn. potwierdzonego jednym dowodem zakupu)
Zakupu promocyjnego więcej niż jednego Produktu, wówczas Uczestnik ma prawo dokonać na podstawie
ww. dowodu zakupu wyłącznie jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonuje na jednym dowodzie
zakupu promocyjnego 5-ciu Produktów – Uczestnik ma prawo dokonać jedno Zgłoszenie. W przypadku, gdy
Uczestnik zgłosi w Loterii jeden dowód Zakupu promocyjnego więcej niż jeden raz, przy przyznaniu prawa
do nagrody jest brane Zgłoszenie z tym dowodem Zakupu Promocyjnego dokonane jako pierwsze w
kolejności.
Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w ww. systemie. Rejestracja w
systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i
godziny rejestracji w formacie: godzina.minuta.sekunda.
Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem pkt 7 niniejszego paragrafu biorą udział w
Loterii.
Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów
komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii z
urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania
Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z
Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników
systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej.
Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako
zwycięzcę, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie mu odebrane prawo do nagrody, a
Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje)
urządzeń, przy pomocy których wysyłane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców
Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu
Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora spowodowana w
szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem skrzynki lub automatycznym
umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.
Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego adresu
e-mail. Adres e-mail zostanie przypisany do imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii
zarejestrował Zgłoszenie z danym adresem e-mail. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika
rozumie się wyłącznie ten adres e-mail, który został podany w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenie udziału
w Loterii przez tego samego Uczestnika przy użyciu zgłoszonego wcześniej numeru dowodu Zakupu
promocyjnego, ale z użyciem innych danych osobowych stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może
stanowić podstawę wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.

15. Organizator ma prawo zażądać od każdego Uczestnika przedstawienia wybranych lub wszystkich dowodów
Zakupów promocyjnych zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika Zgłoszeń w
Loterii. Organizator może postawić takie żądanie za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej do dnia
15.11.2019 roku. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w sposób
określony w par 10 pkt 5 Regulaminu. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego
żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do nagrody lub wykluczeniem Uczestnika lub jego
Zgłoszenia z Loterii.
III. Nagrody
§9
1.
2.
3.

W Loterii przewidziane jest 15.000 (piętnaście tysięcy) nagród, każda w postaci maskotki pluszowej o
wartości 23,52 zł brutto.
Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 352.800,00 zł brutto.
Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo do nagród
nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ich
ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na
osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.

IV. Sposób przyznania nagród
§10
1.

2.

Nagrody są przyznawane w sposób losowy zgodnie z czasem zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze
strony www.rozdanio.pl według poniższych wytycznych:
a. na każdy dzień trwania okresu dokonania Zgłoszeń (60 dni) w terminie od dnia 2.09.2019 roku do
dnia 31.10.2019 roku przypada 250 nagród:
b. do każdej nagrody przynależy zwycięska godzina w formacie: godzina.minuta.sekunda
(przykładowo: 10.58.32) („Godzina”) z zakresu godzinowego od 10:00:00 do 18:20:00,
c. każda zwycięska Godzina dotyczy jednego przedziału czasowego. Przedziały czasowe następują po
sobie co 2 minuty, począwszy od godziny 10:00:00 do godz. 18:20:00 według następującego
schematu:
 od godz. 10:00:00 do godz. 10:01:59 – przedział I,
 od godz. 10:02:00 do godz. 10:03:59 – przedział II,
 od godz. 10:04:00 do godz. 10:05:59 – przedział III
i dalej odpowiednio, z tym, zastrzeżeniem, że ostatni przedział rozpoczyna się o godz. 18:18:00
i kończy o godz. 18:20:00,
d. zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty i nagrody są umieszczone na liście – lista ta jest
dokumentem poufnym i dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych,
e. każda nagroda wraz z odpowiadającym jej dniem i zwycięską Godziną jest wprowadzona do
systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii.
Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem par 8 pkt 7 Regulaminu
o zwycięskiej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie zwycięskiej Godziny (w
przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie). W przypadku, gdy o
zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas
liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne tysięczne sekundy). Zgłoszenie, które
zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku
otrzymuje prawo do nagrody. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie zwycięskiej
Godziny wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników
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nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie). W przypadku, gdy w danym dniu nie zostaną
rozdysponowane wszystkie nagrody, wówczas nagrody te przechodzą na kolejny dzień lub odpowiednio na
kolejne dni. Nagrody są przyznawane Uczestnikom, którzy jako pierwsi dokonają Zgłoszenia w kolejnym
dniu od godz. 10:00:00. Kolejność nagród zależna jest od kolejności przedziałów czasowego - jako
pierwsze są przyznawane nagrody z wcześniejszego przedziału, a na końcu nagrody z ostatniego
przedziału.
Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród w Loterii pod warunkiem spełnienia wymogów
Regulaminu.
W przypadku wygrania nagrody, na stronie www.rozdanio.pl pojawi się informacja o wygranej oraz na
podany adres e-mail zostanie wysłany formularz danych, który Zwycięzca jest zobowiązany prawidłowo
wypełnić w ciągu 5 dni od dokonania zwycięskiego zgłoszenia. Prawidłowo wypełniony formularz danych
zawiera: podanie przez Uczestnika następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zdjęcie
paragonu, którego numer jest tożsamy z numerem podanym w zwycięskim Zgłoszeniu oraz na którym
widnieje numer kasy fiskalnej zgodny z numerem podanym w zwycięskim Zgłoszeniu oraz zawiera datę
zgodną z datą podaną w zwycięskim Zgłoszeniu oraz kliknięcie przycisku „Wyślij”.
W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości załączonej zgodnie z trybem pkt 4
niniejszego paragrafu kopii (zdjęcia) dowodu Zakupu promocyjnego, Organizator ma prawo zażądać
wglądu do oryginału dowodu Zakupu promocyjnego. Takie żądanie może zostać postawione w wiadomości
e-mail wysłanej najpóźniej do dnia 15.11.2019 roku. Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał dowodu
Zakupu promocyjnego (którego kopię przesłał w sposób określony w pkt 4 niniejszego paragrafu)
przesyłką kurierską lub pocztową (list polecony) na adres podany w wysłanej przez Organizatora
wiadomości e-mail, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez
Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub
pocztowej zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni
od daty powiadomienia.
Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przesłania wszystkich
dowodów Zakupów promocyjnych zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika
Zgłoszeń w Loterii. Organizator może postawić takie żądanie za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej do
dnia 15.11.2019 roku. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w
sposób określony w pkt 5 niniejszego paragrafu. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia
takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do nagrody.
Przesłany/e dowód/dowody Zakupu promocyjnego musi/muszą być tożsamy/e z dowodem/ami,
którego/ych kopię/e dołączył Uczestnik w formularzu danych lub w Zgłoszeniach, które dokonał Uczestnik
i spełniać warunki regulaminowe.

VI. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody
§11
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Wyniki losowania nagród w postaci imienia i miejscowości zamieszkania dostępne są w siedzibie
Organizatora najpóźniej od dnia 02.12.2019 roku do dnia 16.12.2019 roku.
Nagrody są wysyłane pocztą lub przesyłką kurierską na podane przez zwycięzców adresy najpóźniej do
dnia 16.12.2019 roku.
Nieodebrane nagrody zgodnie z trybem regulaminowym pozostają do dyspozycji Organizatora.
Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§12
Organizator powołuje Komisję Loterii i wydaje regulamin jej działania. W składzie Komisji Loterii znajduje się
jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów lub osoba, która
posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 847).
VIII. Postępowanie reklamacyjne
§13
1.
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Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 30.12.2019 roku pisemnie (wysłane listem
poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres siedziby Organizatora lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: loteria@rozdanio.pl. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty
lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. W przypadku zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji drogą elektroniczną decyduje data wpływu na serwer Organizatora.
Reklamacje rozpatruje Komisja.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 r. poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika
gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, treść żądania oraz dokładny opis
roszczenia. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik
gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 31.01.2020 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji).
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
§14

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
IX. Postanowienia końcowe
§15
1.
2.
3.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią są rozstrzygane przez sąd
powszechny.
Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Na życzenie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z
zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 847).

X. Dane osobowe

§16
Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000014227, NIP: 5270204471, REGON: 010564858
(„Administrator”). Dane Zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym
nastąpiło wydanie nagród, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi rachunkowości i podatków. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Loterii
oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tym związanych, jednak dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej
niż przez rok po zakończeniu Loterii, z wyjątkiem danych Zwycięzców do celów podatkowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1.

przeprowadzenia Loterii, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników Loterii, przekazania nagrody
zwycięzcom. Poprzez wysłanie Zgłoszenia oraz wypełnienie formularza danych uczestnik dokonuje
wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci
adresu e-mail i numeru telefonu, a w stosunku do zwycięzców także imienia i nazwiska oraz adresu
zamieszkania przekazanych dla celów związanych z organizacją Loterii, weryfikacją zgłoszeń,
wydawaniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń w związku z Loterią. Podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony i dochodzenia
roszczeń. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
3. wypełnienia obowiązku dotyczącego rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej (dotyczy
zwycięzców Loterii). Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. rozpatrzenia reklamacji związanych z Loterią. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes
Administratora oraz praw osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, dane osobowe będą ujawniane: podmiotom,
które w imieniu i na rzecz Administratora przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy (przez
Organizatora i jego podwykonawców) (powierzenie przetwarzania), wyłącznie w zakresie uregulowanym w tej
umowie, w szczególności w celu świadczenia usług IT, księgowych, prawnych, administracyjnych związanych z
realizacją Loterii oraz przez pracowników Organizatora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii i odebrania nagród
przeznaczonych dla niniejszej Loterii. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w niniejszej Loterii, w
tym odbiór nagród.
Uczestnicy Loterii mają prawo:
(i) żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe uczestnika. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona
do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich
ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o
możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru;
(ii) sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe
przetwarzane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego
sprostowania lub uzupełnienia.
(iii) żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich
przetwarzania;
(iv) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za
wyjątkiem ich przechowywania.
(v) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
Administratora;
(vi) przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do Administratora, jeżeli ich

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu,
wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi;
(vii)wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak pozostaje to bez wpływu na korzystanie z
danych osobowych przed cofnięciem zgody.
Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres
iod.danone@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki
sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na
etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości
wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (byłoby
najlepiej, gdyby to był numer telefonu).
Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iod.danone@danone.com.

