REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„JESIEŃ W Y E N E D Z I E "

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin („Regulamin") określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod
nazwą „JESIEŃ W YENEDZIE" („Loteria").

§2
Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w Toruniu V I I Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591 („Organizator").

§3
Loteria urządzana jest na terenie miasta Łomża w Centrum Handlowym Galeria Veneda, ul. Zawadzka 38, 18400 Łomża („Galeria").

§4
Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 z późn.zm.). Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok. Celem Lote
rii jest zwiększenie frekwencji klientów Galerii, promocja i wzrost sprzedaży towarów bądź usług w punktach
sprzedaży biorących udział w Loterii na terenie Galerii.

§5
1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.
2. Administratorem danych osobowych jest Playprint Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87100 Toruń. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania loterii oraz dodatkowo 6 mies. jako czas niezbędny do
obsługi reklamacji. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia loterii
w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane
osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia jak też prawo do ograniczenia bądź
wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Kontakt
z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy drogą mailową pod adresem iod(g).playprint.pl oraz
drogą listowną na adres Organizatora.

§6
Całkowita wartość puli nagród wynosi 47.900,00 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość poszczególnych nagród
zostały określone w treści § 9 Regulaminu.

§7
Loteria rozpoczyna się dnia 1 września 2018 roku i kończy się w dniu 15 listopada 2018 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
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Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach sprzedaży na terenie
Galerii, z wyłączeniem:
a. wszystkich zakupów dokonanych na terenie hipermarketu Tesco Extra,
b. produktów i usług kantoru oraz banku,
c. napojów alkoholowych,
d. produktów tytoniowych,
e.
e-papierosów,
f.
leków,
g. kart podarunkowych,
h. doładowań telefonów,
i.
transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w
dowolnym punkcie sprzedaży,
j.
transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,
k. spłat raty kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi,
1. wpłat i wypłat bankomatowych.
Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii prowadzona będzie w terminie od dnia 1
września 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku w godzinach otwarcia Galerii, a w punktach sprzedaży
otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Galerii, przez cały czas otwarcia tych punktów, z
zastrzeżeniem, iż w dniu 30 września 2018 roku sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii
prowadzona będzie do godz. 19:30. W dniach: 9 września 2018 roku, 16 września 2018 roku oraz 23
września 2018 roku handel na terenie danej Galerii jest ograniczony (większa część punktów sprzedaży jest
nieczynna). Zakupy dokonane w puntach sprzedaży otwartych w tych dniach są brane pod uwagę w
Loterii.
Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna, która spełni poniższe warunki:
a. w terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu w punktach sprzedaży znajdujących się
na terenie Galerii (z wyjątkiem: punktów sprzedaży wymienionych w pkt 1 niniejszego para
grafu wyłączonych z Loterii) dokona jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu),
towarów/usług (z wyjątkiem towarów i usług wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu
wyłączonych z Loterii), za kwotę nie mniejszą niż 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt zło
tych, 0/100 groszy) („zakup promocyjny"),
b. w terminie określonym w pkt 5 niniejszego paragrafu zgłosi się do Punktu Obsługi Loterii
znajdującego się na terenie Galerii i odbierze kupon promocyjny („Kupon") oraz dokona jego
sprawdzenia na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego paragrafu.
W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, administracji Galerii, najemcy oraz pracowni
cy: najemców, punktów sprzedaży znajdujących się na terenie Galerii, pracownicy ochrony, serwisu sprzą
tającego i technicznego Galerii oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, ro
dzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Na terenie Galerii funkcjonują dwa Punkty Obsługi Loterii, które czynne są w terminie od dnia 1 września
2018 roku do dnia 30 września 2018 roku w godzinach od 10.00 do 20.00 z zastrzeżeniem, iż w dniach: 9
września 2018, 16 września 2018 oraz 23 września 2018 roku Punkty Obsługi Loterii będą nieczynne.
Lokalizacja pierwszego Punktu Obsługi Loterii jest następująca: przy wejściu głównym pomiędzy witry
nami punktów sprzedaży: Reserved i Rossmann. Lokalizacja drugiego Punktu Obsługi Loterii jest następu
jąca: vis a vis Punktu Obsługi Klienta Tesco Extra oraz naprzeciw witryny Kolporter.
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