REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
"33. WIELKA LOTERIA TARSAGO"
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "33. WIELKA LOTERIA TARSAGO" („Loteria”).

2.

Organizatorem Loterii jest MobileB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-672) przy ul.
Domaniewskiej 41 („Organizator”).

3.

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4.

Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski.

5.

Loteria zaczyna się 18.12.2020 roku, a kończy w dniu 18.05.2022 roku.

6.

Uczestnikiem Loterii może być zamieszkała na terenie Polski pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która jest Członkiem Klubu Reader’s Digest (w rozumieniu Regulaminu
Klubu Reader’s Digest).

7.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy: 02-672) przy ul. Domaniewskiej 41 („Administrator”). Dane osobowe Uczestników są
przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Dane Uczestników będą
przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi roszczeń lub
dłużej do czasu przedawnienia roszczeń. Administratorem danych osobowych Zwycięzców przetwarzanych
w celu wydania i rozliczenia nagród oraz osób składających reklamacje, w związku z ich rozpatrywaniem
jest Organizator. Dane Zwycięzców są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym
zakończyła się Loteria, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Podstawą prawną do przetwarzania danych
osobowych Uczestników przez Administratora w celu przeprowadzenia Loterii jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO) rozumiana jako wyraźne działanie potwierdzające polegające na odesłaniu wypełnionego formularza
uczestnictwa w Loterii. Podstawą prawną dla Administratora do przetwarzania danych Uczestników w celu
obsługi roszczeń jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na wypełnieniu jego zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie. Podstawą prawną dla
Organizatora do przetwarzania danych w związku z realizacją obowiązków określonych w przepisach prawa,
tj. m.in. wypłaty nagrody, rozpatrywania roszczeń (w szczególności określonych w przepisach podatkowych
oraz w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane
Uczestników oraz Zwycięzców mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, a także podmiotom pośredniczącym w organizacji lub przeprowadzeniu Loterii, a także podmiotom
zapewniającym wsparcie teleinformatyczne oraz logistyczne. Osoby, których dane dotyczą mają prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania bądź wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto mają prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i
ewentualnego złożenia reklamacji. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email: DPO_PL@tarsago.com. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez email: dpo@mobileb2b.pl. Osoby, których dane dotyczą mają

prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora znajduje się na stronie: http://tarsago.pl/polityka-prywatnosci.
8.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora i Administratora oraz współmałżonkowie,
rodzice, dzieci i rodzeństwo pracowników tych firm oraz członkowie Komisji Loterii i notariusz.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII
9.

Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl
punktu 6 niniejszego regulaminu do wzięcia w niej udziału, która w terminie od dnia 18.12.2020 roku do
dnia 11.02.2022 roku spełniła łącznie poniższe warunki:
a.

posiada status członka Klubu Reader’s Digest;

b.

uzyska (zgodnie z Regulaminem Klubu Reader’s Digest) przynajmniej jeden punkt „33WLK”,
który zapisywany jest na indywidualnym koncie Członka Klubu Reader’s Digest, co jest
równoznaczne z uzyskaniem przez Uczestnika dowodu udziału w Loterii. Są dwie kategorie
punktów „33WLK”: „33WLK1” oraz „33WLK2”. Posiadane na indywidualnym koncie Klubu
Reader’s Digest punkty „33WLK” zamieniane są na udziały w losowaniu nagrody,

c.

nie przesłał pisemnego żądania potwierdzającego chęć wyłączenia z losowania nagród.

10. Uczestnik Loterii wyłączony jest z losowania nagród, jeżeli przesłał pisemne żądanie potwierdzające chęć
wyłączenia z losowania nagród.
11. Punkty „33WLK” są przyznawane Członkom Klubu Reader’s Digest za dokonywanie zakupów produktów
promocyjnych lub za dokonanie zgłoszenia udziału w Klubie Reader’s Digest bez dokonania zakupu w
wymaganym przez Organizatora czasie (odesłanie dokumentu udziału/zamówienia produktu za
pomocą wysyłki pocztowej, dokonanie zgłoszenia/zamówienia produktu za pomocą strony www oraz
telefonicznie). Szczegółowe zasady przyznawania punktów „33WLK” znajdują się w Regulaminie Klubu
Reader’s Digest. Zamiana punktów „33WLK” posiadanych na indywidualnym koncie Członka Klubu
Reader’s Digest na udziały w losowaniu nagród odbywa się w dniach od 18.12.2020 roku do 18.02.2022
roku.
NAGRODY
12. W Loterii przewidziane są nagrody o następujących wartościach:
a.

Nagroda Główna I stopnia - jedna nagroda pieniężna o wartości 100.000,00 zł.

b.

Nagroda Główna II stopnia – pięć zestawów pozłacanej biżuterii "Wenus" z kryształami
Swarovskiego o wartości 299,00 zł brutto każdy. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi
1.495,00 zł brutto.

c.

Nagroda Główna III stopnia – dziesięć radio-budzików o wartości 139,80 zł brutto każdy. Łączna
wartość nagród III stopnia wynosi 1.398,00 zł brutto.

d.

Nagroda Główna IV stopnia – dwadzieścia blenderów o wartości 119,96 zł brutto każdy. Łączna
wartość nagród IV stopnia wynosi 2.399,20 zł brutto.

e.

Nagroda Premia (dotyczy wyłącznie zwycięzcy Nagrody Głównej I stopnia) – jedna nagroda
pieniężna o wartości do kwoty 20.000 zł.

13. Maksymalna wartość puli nagród w Loterii wynosi 125.292,20 zł brutto.
14. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody
rzeczowe posiadają gwarancje producenta.

LOSOWANIE NAGRÓD
15. Jeden punkt „33WLK1” posiadany na indywidualnym koncie Członka Klubu Reader’s Digest zamieniany
jest na jeden udział w losowaniu Nagrody Głównej I stopnia. Jeden punkt „33WLK” posiadany na
indywidualnym koncie Członka Klubu Reader’s Digest zamieniany jest na jeden udział w losowaniu Nagród
Głównych II, III oraz IV stopnia.
16. Losowanie Nagród Głównych przeprowadzone jest w siedzibie Organizatora w dniu 23.02.2022 roku.
Losowanie nagród odbywa się w sposób ręczny. Nagrody losowane są w następujący sposób: do każdego
udziału dopuszczonego do losowania, przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa.
Liczby porządkowe będą równe liczbie udziałów dopuszczonych do losowania (zwanych dalej „Liczbami
Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości
cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to
urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W
każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie
znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie
Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 zgłoszeń, to zakres losów z
cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów.
Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny
przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku,
gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry
utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po
wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście
zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania
(przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z
drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie
występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej
cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb
Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowanie jest prowadzone do momentu wylosowania Liczby
Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do losowania.
17. W trakcie losowania, losowane są Nagrody Główne I, II, III oraz IV stopnia. W pierwszej kolejności
losowana jest Nagroda Główna I stopnia spośród udziałów przyznanych na podstawie punktów „33WLK1”,
a następnie Nagrody Główne II, III oraz IV stopnia. Nagrody Główne II, III oraz IV stopnia losowane są w
kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych spośród udziałów przyznanych na podstawie punktów
„33WLK1” oraz „33WLK2”.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY PREMII
18. Nagroda Premia przyznana jest odpowiednio zwycięzcy Nagrody Głównej I stopnia, jeżeli udział zwycięzcy,
który wylosowano, posiada przyporządkowany punkt Premia „33WLK” przydzielony zgodnie z
Regulaminem Klubu Reader’s Digest. Punkty premia „33WLK” są przyznawane Członkom Klubu Reader’s
Digest:
a.

za dokonywanie zakupów produktów w promowanych przedziałach czasowych wskazanych przez
Organizatora lub

b.

za dokonanie zakupu odpowiedniej liczby produktów lub

c.

za odesłanie dokumentu udziału w Klubie Reader’s Digest (bez dokonania zakupu) w
premiowanym czasie lub

d.

za dokonanie zgłoszenia/zamówienia produktu za pomocą strony www oraz telefonicznie w
premiowanym czasie.

Rodzaj punktu Premia „33WLK” zależy od akcji promocyjnej Organizatora, w której bierze udział
członek Klubu Reader’s Digest (każdorazowo Uczestnik jest informowany o rodzaju Punktu Premia
jaki przynależy do akcji, w której bierze udział Uczestnik i zasadach jego przyznania). Prawo do
Nagrody Premia przyznawane jest w siedzibie Organizatora w dniu 23.02.2022 roku.
Nagroda Premia przyznana jest w wysokości odpowiadającej posiadanemu przez zwycięzcę Nagrody Głównej I
stopnia rodzajowi punktu Premia „33WLK” wg poniższego schematu:
Wysokość Nagrody
Premia

Lp.

Rodzaj posiadanego punktu Premia „33WLK”

1

Punkt premia "żółty"

2

Punkt premia "czerwony"

10 000 zł

3

Punkt premia "srebrny"

15 000 zł

4

Punkt premia "złoty"

5 000 zł

20 000 zł

Przykładowo:
1.

Jeżeli okaże się, że udział zwycięzcy Nagrody Głównej I stopnia, który wylosowano posiada
przyporządkowany zgodnie z Regulaminem Klubu Reader’s Digest punkty Premia „33WLK” złoty,
wówczas zwycięzca oprócz Nagrody Głównej I stopnia otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości
20.000 zł. Łączna wartość nagrody w Loterii wynosi wtedy 120.000 zł.

2.

Jeżeli okaże się, że udział zwycięzcy Nagrody Głównej I stopnia, który wylosowano posiada
przyporządkowany zgodnie z Regulaminem Klubu Reader’s Digest punkt Premia „33WLK” żółty,
wówczas zwycięzca oprócz Nagrody Głównej I stopnia otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości
5.000 zł. Łączna wartość nagrody w Loterii wynosi wtedy 105.000 zł.

INFORMACJA O NAGRODACH I WYDAWANIE NAGRÓD
19. Zwycięzca Nagrody Głównej I stopnia (oraz ewentualnej Nagrody Premia) jest powiadamiany o wygranej
listem poleconym wysłanym do dnia 04.03.2022 roku. List zawiera informacje o wygranej oraz sposobie jej
odbioru oraz formularz danych, który jest zobowiązany wypełnić Zwycięzca. Prawidłowo wypełniony
formularz zawiera dane osobowe: imię, nazwisko, adres wraz z kodem i miejscowością, telefon, numer
PESEL lub datę urodzenia wraz z obywatelstwem w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada numeru PESEL
oraz numer dokumentu tożsamości, pisemne oświadczenie, że Zwycięzca nie należy do grona osób
wyłączonych z Loterii, które wskazane są w pkt 8 regulaminu oraz wskazać sposób wydania nagrody/nagród
(przelew, gotówka). W przypadku wyboru przelewu, Zwycięzca jest zobowiązany podać dane konta
bankowego, na które jest przelewana nagroda.
20. Zwycięzca Nagrody Głównej I stopnia (oraz ewentualnej Nagrody Premia) zobowiązany jest dostarczyć
(przesyłką pocztową lub kurierską lub osobiście) wypełniony zgodnie z pkt 19 regulaminu formularz na
adres Organizatora: MobileB2B Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa wskazany w
zawiadomieniu do dnia 18.03.2022 roku. O dochowaniu terminu dostarczenia formularza decyduje:
a. w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę brane
są przesyłki zawierające datę nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły pod
ww. adres nie później niż do dnia 01.04.2022 roku,
b. data dostarczenia do siedziby Organizatora (w przypadku osobistego dostarczenia formularza).
Niespełnienie powyższych warunków skutkuje utratą prawa do nagrody w Loterii.

21. Nierozdysponowana Nagroda Główna I stopnia (oraz ewentualna Nagroda Premia) w trybie pkt 19-20
regulaminu pozostaje własnością Organizatora.
22. Zwycięzcy Nagród Głównych II, III oraz IV stopnia są powiadamiani o wygranej listem poleconym
wysłanym do dnia 04.03.2022 roku. List zawiera informacje o wygranej oraz sposobie jego odbioru oraz
formularz danych, który jest zobowiązany wypełnić Zwycięzca. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera
dane osobowe: imię, nazwisko, adres wraz z kodem i miejscowością oraz pisemne oświadczenie, że
Zwycięzca nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii.
23. Zwycięzcy Nagród Głównych II, III oraz IV stopnia zobowiązani są dostarczyć (przesyłką pocztową lub
kurierską lub osobiście) wypełniony zgodnie z pkt 22 regulaminu formularz na adres Organizatora:
MobileB2B Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa wskazany w zawiadomieniu do dnia
18.03.2022 roku. O dochowaniu terminu dostarczenia formularza decyduje:
a. w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę
brane są przesyłki zawierające datę nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które
wpłynęły pod ww. adres nie później niż do dnia 01.04.2022 roku,
b. data dostarczenia do siedziby Organizatora (w przypadku osobistego dostarczenia formularza).
24. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje utratą prawa do nagrody w Loterii. W takim przypadku
nierozdysponowane Nagrody Główne II, III, IV stopnia pozostają własnością Organizatora.
25. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora w terminie do dnia 18.04.2022 roku.
26. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Kwota stanowiąca 10% wartości każdej nagrody, której wartość przekracza kwotę 2.280 zł
potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego
podatku dochodowego od wygranych w loteriach promocyjnych.
27. Nagroda pieniężna jest:
a.

przelewana na wskazane przez Zwycięzcę w formularzu konto bankowe

lub
b.

wydawana w formie gotówki w siedzibie Organizatora najpóźniej do dnia 12.04.2022 roku.

28. Nagrody Główne II, III oraz IV stopnia w Loterii przesyłane są przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską
na adresy zwycięzców do dnia 12.04.2022 roku. Nierozdysponowane Nagrody Główne II, III oraz IV stopnia
pozostają własnością Organizatora.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
29. Organizator powołał Komisję Loterii i wydał regulamin jej działania. W składzie Komisji Loterii znajduje
się jedna osoba, która posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).
30. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.regulaminy-rd.pl. Każdy
Uczestnik może otrzymać kopię regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres
Organizatora (z dopiskiem „REGULAMIN – 33. WIELKA LOTERIA TARSAGO”).
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
31. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 18.04.2022 roku pisemnie (listem poleconym) z
dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA 33. WIELKA LOTERIA TARSAGO” na adres: MobileB2B Sp. z
o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w
wiadomości e-mail) na adres: bok@mobileb2b.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje
data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty. W przypadku zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji drogą elektroniczną decyduje data wpływu na serwer Organizatora.

32. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz.. 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.
33. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 18.05.2022 roku włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku
reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
34. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne.
35. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
36. Informacje o Zwycięzcy Loterii zawierające imię, nazwisko i miejscowość mogą być opublikowane za
pisemną zgodą Zwycięzcy w środkach przekazu publicznego oraz w materiałach promocyjnych. Wyrażenie
zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii oraz otrzymania nagrody.
37. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z zachowaniem
procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

