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Regulamin Loterii Promocyjnej „TARGOMANIA” 

            Loteria  promocyjna prowadzona jest pod nazwą ,,TARGOMANIA” i jest loterią,  

            o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach  

            hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz 2094) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 §1 

1. Organizatorem loterii promocyjnej „TARGOMANIA” jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Handlowo Usługowe „SPECJAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00 – 175 Warszawa, 

ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5,  KRS 0000270383, NIP 5170199121, REGON 

180188892.  

2. Organem wydającym zezwolenie na prowadzenie loterii promocyjnej jest Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie. 

3. Loteria ma zasięg ogólnopolski, będzie wyświetlana w internecie w formie streamingowej, 

losowania odbywać  się będą w G2A Arena: Centrum Wystawienniczo – Kongresowe 

Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Czas trwania loterii promocyjnej: od dnia 22 

października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. (tj. okres od dnia 22 października 2021r. – 

od w/w dnia rozpocznie się publikacją kuponów loteryjnych w materiałach prasowych 

organizatora oraz gazecie ,,Super Nowości”, do dnia 31 grudnia 2021r. - tj. do ostatecznego 

terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji dotyczących przebiegu loterii 

promocyjnej przez Komisję Nadzoru). 

4. W dniu 3 i 4 listopada 2021r. podczas targów prowadzonych pod nazwą „XXIV 

Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Autoflota Rzeszów 2021”, 

organizowanych przez organizatora loterii w G2A Arena: Centrum Wystawienniczo – 

Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce  odbędą się losowania 

nagrodzonych ,,Kuponów Loteryjnych’’ tj. :  

- kuponów loteryjnych zamieszczonych w gazecie „Super Nowości” w okresie od dnia 22 

października 2021 roku do 3 listopada 2021 roku 
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-  kuponów loteryjnych wydawanych podczas targów przez wystawców stoisk handlowych 

producentów za realizację zamówień dla uczestników targów.  

- zamówień  wszystkich uczestników, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w targach w 

systemie TEMA (zintegrowany system zarządzania pozwalający między innym na 

przyjmowanie zamówień, ich składanie na magazynie oraz wystawianie faktur dla 

uczestników) z dni 02.11 i 03.11.2021. w hurtowniach organizatora, określonych na stronie 

internetowej www.specjal.com.pl w zakładce Sektor spożywczy FMCG / Obszary działania / PPHU 

\"Specjał\" Sp. z o.o. (specjal.com.pl) 

Przez Kupon Loteryjny rozumie się los uprawniający do udziału w loterii promocyjnej. 

 

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG 

§2 

1. Uczestnikami loterii są:  

a)  osoby posiadające kupony loteryjne zamieszczone w gazecie „Super Nowości”  

b) osoby, które złożyły w czasie targów zamówienia u wystawców stoisk handlowych 

producentów uczestniczących w targach na zakup towarów i posiadają Kupony Loteryjne,  

c) wszystkie osoby które złożyły zamówienia online w programie TEMA w dniach 02 i 

03.11.2021r.. oraz dokonały zgłoszenia do loterii zgodnie z ust. 6  

2. Uczestnicy targów zamówienia, o których mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu 

mogą  składać wielokrotnie i każdorazowo otrzymywać kupon loteryjny. Kupony 

loteryjne za realizację zamówienia są wydawane przez przedstawicieli handlowych 

producenta przyjmującego zamówienie na stoiskach targowych.  

3.  W loterii mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, które mają pełną zdolność 

do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przez organizatora 

loterii.  

http://www.specjal.com.pl/
https://www.specjal.com.pl/obszary-dzialania/sektor-spozywczy-fmcg/
https://www.specjal.com.pl/obszary-dzialania/sektor-spozywczy-fmcg/


3 

 

4. Kupony loteryjne, o których mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu  zawierają 

między innymi miejsce do wypełnienia o n/w dane:  

- imię i nazwisko lub nazwa uczestnika, 

- adres zamieszkania lub siedziba uczestnika,  

- nr telefonu lub adres e-mail uczestnika, 

- wartość zamówienia, 

- nazwa stoiska targowego, 

- numer złożonego zamówienia. 

Podanie danych w pkt 4 jest obligatoryjne. 

5. Kupony Loteryjne, o których mowa w ust. 1  lit. a niniejszego paragrafu zawierają 

między innymi miejsce do wypełnienia o n/w dane: 

- imię i nazwisko lub nazwa uczestnika 

- adres zamieszkania lub siedziby uczestnika, 

- nr telefonu lub adres e-mail uczestnika, 

Podanie tych danych jest obligatoryjne. 

6. Uczestnicy  opisani w ust. 1 lit. c, którzy  chcą wziąć udział w loterii zobowiązani są do 

dokonania zgłoszenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem  formularza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.targispecjal.pl. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania od dnia 22.10.2021r. pod adresem 

www.targispecjal.pl, w hurtowniach Organizatora, oraz u przedstawicieli handlowych. 

Formularz wersji pisemnej wysłać można na adres siedziby Organizatora w Warszawie 

lub na adres do korespondencji tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

„SPECJAŁ” Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 8; 35-322 Rzeszów. Formularze muszą zostać 

dostarczone do dnia 02.11.2021r. na adresy korespondencyjne Organizatora podane 

powyżej. 

7. Zamówienia złożone przez uczestników (określonych w ust. 1 lit. c) trafiają do systemu 

TEMA. Numeracja jest nadawana zgodnie z szablonem numeracji w programie TEMA. 

Następnie przypisywana jest  do nich indywidualna liczba całkowita i są traktowane jako 

http://www.targispecjal.pl/
http://www.targispecjal.pl/
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kupon loteryjny uprawniający do uczestnictwa w loterii. Jedno zamówienie stanowi jeden 

Kupon Loteryjny. 

8. Losowania Kuponów Loteryjnych uprawniających do otrzymania nagród 

wyszczególnionych w zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu poniżej odbywają się w dniach 3 i  

4.11.2021r.  

9.  Kupony dotyczące zamówień z ust. 1 lit. c są generowane przez system TEMA, 

organizator drukuje i wrzuca kupony oznaczone przypisanym numerem do urny nr 1 

najpóźniej na 10 minut przed każdym losowaniem.  

Kupony loteryjne należy prawidłowo wypełnić, podpisać i wrzucić do odpowiednich urn. 

Na terenie G2A Arena: Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Województwa 

Podkarpackiego w Jasionce przy głównej scenie będą dostępne dwie urny tj. urna 

oznaczona nr 1 z napisem „Kupony z zamówień targowych” i urna oznaczona nr 2 z 

napisem ,,Pozostałe kupony”  

Uczestnicy loterii nie muszą stawiać się osobiście na targach w dniach 03 - 04.11.2021 

roku.  

Przy czym do: 

- urny oznaczonej nr 1 należy wrzucać kupony loteryjne wydawane podczas targów przez 

wystawców stoisk handlowych producentów za realizację zamówień dla uczestników 

targów (uczestnicy ust. 1 lit. b). W urnie nr 1 znajdują się również kupony - zamówienia 

dokonane w systemie TEMA (uczestnicy ust. 1 lit. c), 

- urny oznaczonej nr 2 należy wrzucać kupony loteryjne, które są zamieszczone w gazecie 

„Super Nowości” (uczestnicy  ust. 1 lit. a). 

10. W pierwszym dniu targów tj. 3.11.2021r. odbywają się ręczne losowania nagród 

spośród kuponów z urny nr 1. Nagrody są losowane w niżej określonym czasie i w 

następującej kolejności: 
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1). 13:10 

- losowanie 1 hulajnogi elektrycznej blaupunkt ESC910.2 o wartości 2199,00 zł  

- losowanie 1 urządzenia wielofunkcyjnego laserowego HP MFP 135 A o wartości 

549,00zł 

- losowanie 1 smartfona Realme  8 PRO 8 + 128 GB Black o wartości 1 159,00 zł 

- losowanie 1 wioślarza mechanicznego EB Fit R400 o wartości 559,00 zł 

2). 14:10 

- losowanie 1 drona Xiaomi Mitu Mini o wartości 259,00zł 

- losowanie 1 smartwatcha Xiaomi Mi Watch Lite Black o wartości 179,00 zł 

- losowanie 1 Atlasu EB Fit 6000 o wartości 599,00 zł 

- losowanie 1 Power Audio Manta SPK95019 BRONX2 BT USB o wartości 399,00zł 

- losowanie 1 Tabletu Lenovo TB-X505L M10 LTE ZA4H0064PL 10.1 IPS 4X 2GB 

32GB LTE A8 Biały o wartości 639,00 zł 

3). 15:10, 

- losowanie 1 Telewizor Hisense LED 50A7500F UHD @ TV HDR 10 DOLBY VISION 

DTS VIDAA U4.0 o wartości 1 562,00zł 

- losowanie 1 ODB do nawigacji Garmin Drivesmart  61 LMT  S-EU (7 cali) o wartości 

549,00zł 

- losowanie 1 bieżni elektrycznej Kingsmith TRR1F o wartości 2199,00zł 

- losowanie 1 Notebook Dell NOTEBOOK DELL INSPIRON 3501-7992 I3-1005G1 

4GB 256SSD INT 15.6 60 W10S BLK BKLIT o wartości 1 944,00zł 

4). 16:10, 

- losowanie 1 Konsoli X Box series X o wartości 2 399,00zł 

- losowanie 1 Gimbal Moza Mini X o wartości 259,00 zł 

- losowanie 1 ROWER INDIANA FORTUNA 28 D17 7B STAL CZARNY R21 0 

wartości 849,00 zł 

- losowanie 1 HULAJNOGA INDIANA EX1 WYCZYNOWA NEOCHROME HIC o 
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wartości 349,00 zł 

- losowanie 1 POWER AUDIO MANTA SPK95019 BRONX2 BT USB o wartości 

399,00 zł 

6). 17:10 

- losowanie 1 SMARTFON REALME 8 PRO 8+128GB BLACK o wartości 1 159,00 zł 

- losowanie 1 TELEWIZOR HISENSE LED 50A7500F UHD @TV HDR10 DOLBY 

VISION DTS VIDAA U4.0 o wartości 1 562,00zł 

- losowanie 1 TABLET LENOVO TB-X505L M10 LTE ZA4H0064PL 10.1 IPS 4X 2GB 

32GB LTE A8 BIAŁY o wartości 639,00 zł 

- losowanie 1 POWER AUDIO MANTA SPK95019 BRONX2 BT USB o wartości 

399,00 zł 

11. W drugim dniu targów tj. 04.11.2021r. odbywają się losowania nagród spośród 

kuponów znajdujących się w urnie nr 1 i 1 losowanie z urny nr 2. Ostatnie losowanie w 

dniu 04.11.2021 roku odbywa się z urny nr 2. Losowanie z urny nr 1 odbywa się w niżej 

określonym czasie w następującej kolejności:  

 

1). 12:10 

- losowanie 1 KONSOLA XBOX SERIES X o wartości 2399,00 zł 

- losowanie 1 HULAJNOGA ELEKTRYCZNA INDIANA ES700 o wartości 1599,00 zł 

- losowanie 1 SMARTWATCH XIAOMI MI WATCH LITE BLACK o wartości 179,00 

zł 

- losowanie 1 ROWER TRENINGOWY HERTZ FITNESS ESSOC o wartości 659,00zł 

- losowanie 1 GŁOŚNIK MOBILNY SONY SRSXB23L.CE7 NIEBIESKI o wartości 

319,00zł 

2). 13:10 

-  losowanie 1 DRON XIAOMI MITU MINI o wartości 259,00 zł 

- losowanie 1 POWER AUDIO MANTA SPK95019 BRONX2 BT USB o wartości 

399,00 zł 
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- losowanie 1 TABLET LENOVO TB-X505L M10 LTE ZA4H0064PL 10.1 IPS 4X 2GB 

32GB LTE A8 BIAŁY o wartości 639,00 zł 

- losowanie 1 HULAJNOGA INDIANA EX1 WYCZYNOWA NEOCHROME HIC o 

wartości 349,00 zł 

- losowanie 1KAMERA SPORTOWA GOTZE & JENSEN S-LINE SC501 4K o wartości 

219,00 zł 

 

3). 14:10 

- losowanie 1 HULAJNOGA ELEKTRYCZNA INDIANA ES700 o wartości 1599,00 zł 

- losowanie 1 DRON XIAOMI MITU MINI o wartości 259,00 zł 

- losowanie 1 HULAJNOGA INDIANA EX1 WYCZYNOWA NEOCHROME HIC o 

wartości 349,00 zł 

- losowanie 1 SMARTWATCH XIAOMI MI WATCH LITE BLACK o wartości 179,00 

zł 

Losowanie z urny nr 2  odbywa się w drugim dniu targów o godz. 14:10 (po losowaniu z urny nr 

1).  Losowana jest weekendowa jazda samochodem marki Skoda z pełnym bakiem paliwa x 1 o 

wartości 1000zł. Jest to ostatnie losowanie na targach. 

12 Kupony Loteryjne można wrzucać do odpowiedniej urny przez cały czas trwania targów, to 

znaczy: 

- w dniu 3 listopada 2021 roku w godzinach 10:00 – 17:00 

- w dniu 4 listopada 2021 roku w godzinach 10:00 – 14:00 

Urny zostaną zamknięte  przez Komisję Nadzoru w celu przeprowadzenia losowania 10 minut 

przed każdym z w/w losowań. Po zakończeniu każdego z w/w losowań urna nr 1 zostanie 

ponownie udostępniona dla uczestników loterii. 

13. Po pierwszym dniu targów urna nr 1 jest opróżniana, a losowanie w drugim dniu targów 

odbywa się  spośród kuponów wrzuconych do  tej urny w tym dniu. Kupony  niewylosowane w 

poszczególnych losowaniach w danym dniu,  biorą udział w kolejnym  losowaniu danego dnia. 
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Po wyjęciu kuponu z urny Komisja Nadzoru sprawdzi prawidłowość wypełnienia kuponu. W 

przypadku: 

- gdy Kupon Loteryjny nie zawiera danych określonych w §2 ust 4 i 5 niniejszego Regulaminu, 

- gdy Kupon Loteryjny został wrzucony do niewłaściwej urny z naruszeniem zasad określonych 

w §2  niniejszego Regulaminu,  

- kupon zostaje odrzucony, a w jego miejsce dokonuje się losowania kolejnego kuponu. 

Wynik każdego losowania będzie ogłaszany ustnie bezpośrednio po wylosowaniu każdego 

kuponu zwycięskiego, przez odczytanie imienia i nazwiska bądź nazwy laureata, następnie jest 

umieszczany na stronie internetowej www.targispecjal.com.pl 

14. Przebieg losowań uwidaczniany jest w protokołach. 

15. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu losowania znajdują się w protokole losowań. 

Protokół sporządzany jest przez członka Komisji Nadzoru prowadzącego losowanie i podpisywany 

jest przez wszystkich członków komisji.  

16. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządzi protokół. Uczestnik loterii na swoje 

żądanie może zapoznać się z treścią protokołu  w dniach 3-4 listopada 2021 roku w G2A Arena: 

Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce bezpośrednio 

u członków Komisji Nadzoru lub po zakończeniu targów w dniach od 5-30 listopada 2021 roku w 

oddziale organizatora w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 8 w budynku G w dziale sklepów 

własnych. 

17. Na wypadek wprowadzenia obostrzeń pandemicznych organizator może przeprowadzić 

losowania tylko w formie zdalnej (losowania zostaną wyświetlane w internecie w formie 

streamingowej). W takim przypadku organizator udostępni uczestnikom alternatywną możliwość 

uczestnictwa w loterii promocyjnej, tj: 

a) uczestnicy określeni w §2 ust 1 lit. a będą mieli możliwość wrzucenia kuponu do urny nr 2 w 

G2A Arena:  Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce 

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

b) uczestnicy określeni w §2 ust 1 lit. b będą mieli możliwość złożenia zamówienia online w 

programie TEMA (w ten sam sposób co uczestnicy określeni w §2 ust. 1 lit. c). W takim przypadku 
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organizator przygotowuje kupony i wrzuca do urny nr 1 (w ten sam sposób co w przypadku 

uczestników  w §2 ust. 1 lit. c).  

W przypadku wprowadzenia obostrzeń pandemicznych odbiór nagród będzie możliwy po 

zakończeniu targów w dniach od 05-30 listopada 2021 roku w oddziale organizatora w Rzeszowie 

przy ul. Ciepłowniczej 8 w budynku G w dziale sklepów własnych, ewentualnie organizator 

dopuszcza możliwość dostarczenia nagrody przez swojego przedstawiciela po wcześniejszym 

uzgodnieniu z laureatem. 

ODBIÓR I ZASADY KORZYSTANIA Z NAGRÓD 

      §3 

1.  Łączna wartość nagród wynosi 31 215,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście 

piętnaście złotych). 

2.  Bezpośrednio po każdym losowaniu laureatom obecnym podczas losowania wydawane są 

formularze odbioru nagród, zawierające informacje o miejscu i czasie realizacji voucherów, 

a także podstawowe informacje na temat wylosowanych nagród które zostały 

wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Laureat może odebrać 

nagrodę w dniu 04.11.2021 roku od godz. 14:10 do godz. 15:00 w G2A Arena: Centrum 

Wystawienniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce, a także w ciągu 

miesiąca od zakończenia targów w oddziale organizatora na ul. Ciepłowniczej 8 w 

Rzeszowie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Organizator 

dopuszcza możliwość dostarczenia nagrody przez swojego przedstawiciela po 

wcześniejszym uzgodnieniu z laureatem. 

3. Uczestnik loterii może, ale nie musi wyrazić  zgodę na publikację i przetwarzanie danych 

podanych w kuponie loteryjnym w celach marketingowych poprzez złożenie swojego 

podpisu na kuponie loteryjnym. Administratorem danych osobowych jest organizator 

loterii. Zgody te nie są warunkiem udziału w loterii. 

4. Warunkiem odbioru nagród określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu jest 

przedłożenie przez Laureata dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnicy nie mogą 

uczestniczyć osobiście powinni wyznaczyć pełnomocnika do odbioru nagrody. Przy 
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odbiorze nagrody pełnomocnik powinien okazać komisji uzupełnione i podpisane 

pełnomocnictwo przez laureata. 

5. Jeśli z wydaniem nagrody łączy się obowiązek pobrania przez Organizatora podatku tj. 

jeżeli przekracza 2280zł, zostanie on pobrany zgodnie  z treścią ustawy z dnia 26 lipca 

1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. z 2021r., poz. 1128). W 

przypadku osób prawnych nagrody będą wydane zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 

roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 roku poz 1406). 

6. Laureat nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub żądania zamiast nagrody wypłaty 

gotówki.  

NADZÓR NAD LOTERIĄ 

§4 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią regulaminu 

Loterii na stronie internetowej Organizatora: www.targispecjal.pl, w czasie trwania loterii 

określonym w §1 ust 3 niniejszego regulaminu a w czasie targów regulamin zostanie 

wywieszony na urnie, do której będą wrzucane Kupony Loteryjne. 

2. Organizator powołuje Komisję Nadzoru do obowiązków której należy nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem Loterii, w tym wykonywanie czynności związanych z jej 

prawidłowym przebiegiem, w tym losowanie nagród. Komisja działała na podstawie 

regulaminu wydanego przez Organizatora. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca 

zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów ustawy o grach hazardowych i 

regulaminu urządzanej gry. 

REKLAMACJE 

§5 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu loterii promocyjnej w tym  losowania należy 

składać pisemnie na adres: PPHU „SPECJAŁ” Sp. z o.o., adres do korespondencji:                  

35 – 322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8 z dopiskiem: ,,Reklamacja loteria promocyjna 

http://www.specjal.com.pl/
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TARGOMANIA” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 

reklamacje@specjal.com.pl 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 18 listopada 2021 r. Reklamacje 

wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Nadzoru określoną w §4 ust 2 regulaminu, 

która poinformuje składającego reklamację na piśmie o wynikach reklamacji. Ostateczny 

termin rozpatrzenia reklamacji, to dzień 15 grudnia 2021r. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 

niż do 15 grudnia 2021 roku. 

5. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie 

trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 roku poz 20) 

pisemna  reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania 

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

żądania. W przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną takie same dane powinny 

zostać zgłoszone na adres e-mail: specjal@specjal.com.pl.  Dodatkowo uczestnik powinien 

podać swój adres e-mail. 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

§6 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

2. Wszelkie roszczenia wynikające z loterii przedawniają się z upływem sześciu miesięcy 

liczonych od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 

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

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU LAUREATA  

§7 

Laureat loterii może ale nie musi  wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku 

mailto:specjal@specjal.com.pl.%20%20Dodatkowo
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w produkcjach marketingowo – reklamowych realizowanych przez Organizatora w 

szczególności w czasopismach i innych wydawnictwach, filmach promocyjnych, 

materiałach reklamowych Organizatora, na stronie internetowej Organizatora. Laureaci 

loterii przekazują Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do swojego wizerunku w celu 

wykorzystania ich w projektach określonych powyżej na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie audiowizualne lub w formie zdjęcia, jakąkolwiek techniką, niezależnie od 

standardu, systemu i formatu; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń; 

nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania 

nagrań; utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 

b) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb 

eksploatacji, o której mowa w oświadczeniu; 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

d) opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z 

zachowaniem praw osoby, która je wykonała; 

e) rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny; 

f) wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia 

lub identyfikacji pracodawcy, jego produktów i usług oraz innych przejawów jego 

działalności, a także przedmiotów jego własności; w szczególności prezentacja na 

targach, galach, spotkaniach biznesowych, szkoleniach; 

g) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, dzierżawa, najem, użyczenie, 

elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz kopii sporządzonych 

zgodnie z postanowieniami umów. 

Powyższe autorskie prawa majątkowe do wizerunku mogą być wykonywane na 

obszarze Rzeczpospolitej i reszty świata i bez ograniczeń czasowych, jak również mogą 

być przenoszone na inne podmioty i podlegają zbyciu.  

Zgoda ta nie jest warunkiem odbioru nagrody. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§8 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników loterii oraz Laureatów jest organizator 

loterii – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp.zo.o. z siedzibą 

w Warszawie. 

2. Dane osobowe Uczestników Loterii, Laureatów są pobierane oraz przetwarzane przez 

Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii. 

3. W przypadku uczestników niebędących laureatami dane będą przechowywane nie dłużej 

niż do zakończenia loterii a w przypadku laureatów loterii przez okres niezbędny do 

realizacji obowiązku prawnego przepisów dotyczących obowiązku przechowywania 

dokumentacji czy też przepisów dotyczących kontroli procesu organizacji loterii przez 

uprawnione organy. 

4. Podanie danych osobowych Uczestnika Loterii oraz Laureata jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do wzięcia udziału w Loterii, wydania nagrody, realizacji uprawnień w zakresie 

żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 

ust. 1 ustawy o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

6. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu Loterii. 

7. Wrzucenie przez uczestnika loterii kuponu do urny jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

przez niego niniejszego regulaminu. 

8. Na wniosek Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z 

zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy o grach 

hazardowych. 
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9. Wykaz nagród w Loterii i ich wartość wyszczególniono w Załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

  

                                                                                                              Organizator 

                                                                                                    ………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 


