ПРАВИЛА ПРОМО-ЛОТЕРЕЇ
«ВЕЛИКА ЛОТЕРЕЯ МІСТА ЛОДЗЬ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Промо-лотерея проводиться під назвою «ВЕЛИКА ЛОТЕРЕЯ МІСТА ЛОДЗЬ» (далі Лотерея).
2. Організатором Лотереї є Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o.,вул. Янка Вісьнєвского 13, 81-335
Гдиня, KRS: 0000254913, REGON: 140487829, ІПН: 7010016236 (далі - Організатор).
3. Лотерея проводиться на підставі цих правил (далі – Правила), дозволу директора Палати
податкової адміністрації у Лодзі та відповідно до положень Закону від
19 листопада 2009 р. про азартні ігри (зведений текст Законодавчий вісник від 2019 р.,
пункт 847 з
наступними змінами).
4. Лотерея організовується на території міста Лодзь. Основна мета лотереї – промоція міста
Лодзь, і всі заходи, що проводяться в її рамках, спрямовані на досягнення зазначеної мети,
відповідно до прийнятих у Правилах припущень та вимог законодавчих положень.
5. Лотерея розпочинається 4 листопада 2019 року і закінчується 17 серпня 2020 року. Датою
закінчення лотереї є день, у який закінчується процедура подання рекламацій.
6. Лотерея адресована
громадянством, які:

платникам

податку

на

доходи

фізичних

осіб

з

будь-яким

a. у період з 4 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року подадуть декларацію з
оновленням даних, вказуючи у формі ZAP-3, місто Лодзь як місце сплати податків за
2019 рік, а у 2018 році вони сплатили податок, вказуючи місце проживання платника
податків, відмінне від міста Лодзь, або
b. у період з 1 січня 2020 р. по 30 квітня 2020 р. вони подадуть декларацію PIT за 2019
рік із зазначенням міста Лодзі як місця сплати податків, а у 2018 році сплатили
податок, вказуючи місце проживання платника податків, відмінне від міста Лодзь, або
c. у період з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року вони подадуть декларацію PIT за
2019 рік із зазначенням міста Лодзі як місця сплати податків, а податковий рік 2019 для них перший рік сплати податків у Польщі (вони вперше у своєму житті подадуть
декларацію
PIT) і
d. в період з 4 листопада 2019 року по 30 квітня 2020 року вони подадуть заявку
(«Заявка») на участь в лотереї в порядку, описаному в пункті 11 Правил.
7. Подання форм ZAP-3 або Декларації PIT, визначених у пункті 6 Правил, що дають право на
участь у лотереї, відбувається відповідно до правил, передбачених відповідними
положеннями чинного законодавства. Декларація з оновленням даних
ZAP-3 або
Декларація PIT за 2019 рік, подані з порушенням чинного законодавства, не дають права
брати участь у Лотереї.
8. У Лотереї може брати участь будь-яка доросла фізична особа, яка має повну правоздатність,
що проживає в місті Лодзь, яка:
a. протягом періоду, зазначеного в пунктах 6a-6b

Правил подала декларацію з
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оновленням даних, вказуючи у формі ZAP-3 або відповідно декларації PIT місто
Лодзь як місце сплати податків за 2019 рік, а у 2018 році сплатила податок, вказуючи
місце проживання, відмінне від Лодзі, або
b. протягом періоду, зазначеного в пункті 6c, вперше в житті сплачує податки в Польщі
та в декларації PIT за 2019 рік вказала місто Лодзь як місце проживання.
9. Не можуть брати участь у лотереї та не можуть отримувати призи працівники Організатора
та Мерії міста Лодзі, директори гмінних організаційних підрозділів міста Лодзі (наприклад,
шкіл, дитячих садків тощо) та їх заступники, а також члени гмінних органів юридичних осіб
(наприклад, культурні установи), а також близькі родичі та члени сім’ї вищезгаданих осіб.
Близькими родичами та членами сім’ї за змістом Правил є: подружжя, батьки, діти,
усиновлені, усиновителі, брати і сестри. Працівником за змістом Правил є особа, яка працює
за трудовим договором, а також цивільно-правовим договором (договір підряду, договір
доручення). Крім того, з лотереї виключаються платники податків, які як у Декларації PIT за
2018 рік, так і в Декларації PIT за 2019 рік вказали місто Лодзь як своє місце проживання.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ
10. Учасником Лотереї (далі - Учасник) стає лише особа, зазначена у пункті 8 Правил (з
урахуванням положень пункту 9 Правил), яка в період з 00:00:00 4 листопада 2019 року до
23:59:59 30.04.2020 року подасть правильну заявку на участь в лотереї згідно з правилами,
викладеними в пункті 11 Правил, та збереже підтверджену копію поданої Декларації PIT за
2019 рік (під підтвердженою копією розуміється копія, підтверджена печаткою управління,
або, у разі подання Декларації PIT за 2019 рік в електронному вигляді файл UPO) або/та
форми ZAP-3. Крім того, учасники, які в Декларації PIT за 2018 рік вказали інше місце
проживання, ніж місто Лодзь, зобов’язані зберігати підтверджену копію Декларації PIT за
2018 рік.
11. Правильна заявка на участь у Лотереї (далі - Заявка) полягає у реєстрації на веб-сайті
www.lodz.pl/loteria шляхом заповнення онлайн-форми або у реєстрації шляхом заповнення
реєстраційної форми у паперовій формі та опускання її в урну, що знаходиться в одному з
обраних відділень Мерії (перелік відділень, де можна подати заявку на участь в Лотереї,
становить Додаток № 1 до Правил). У формі (як фізичній, так і в електронній версії)
Учасник зобов'язаний:
a. надати свої дані у вигляді:
i. ім'я та прізвище,
ii. номер PESEL/за відсутності номера PESEL: дата народження та
громадянство,
iii. електронна адреса та/або номер контактного телефону,
b. заявити, що він подає декларацію вперше в житті, і вказав у ній місто Лодзь як
місце проживання, або
c. підтвердити подання у період з 4 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року
форми ZAP-3, в якій місто Лодзь було зазначено як нове місце проживання, або
підтвердити подання у період з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року
Декларації PIT за 2019 рік, в якій місто Лодзь було вказано як місце проживання,
а при сплаті податків на 2018 рік як місце проживання вказувалось місце,
відмінне від міста Лодзь, а також вкаже назву гміни
попереднього місця сплати податку (місце проживання, зазначене в Декларації
PIT за 2018 рік),
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d. підтвердити ознайомлення з Правилами (встановивши відповідний прапорець),
e. погодитись (встановивши відповідний прапорець) на обробку персональних
даних, наданих ним, для проведення Лотереї, у спосіб, визначений
загальноприйнятим законодавством,
f. заявити (поставивши відповідний прапорець), що не належить до групи осіб,
виключених з лотереї, зазначеної у пункті 9 Регламенту,
g. заявити (встановивши відповідний прапорець), що всі дані, що містяться у
формі, є правдивими на дату її заповнення,
h. у разі подання Заявки через онлайн-форму: підтвердити заявку, натиснувши
«Підтвердити», у результаті чого Заявка буде збережена в ІТ-системі, що
приймає Заявки. У разі подання заявки через паперову форму Учасник вписує
дату та підписує заповнену форму, після чого опускає її в урну.
Крім того, Учасник може погодитись на обробку персональних даних (номер телефону,
адреса електронної пошти) для інформаційних та маркетингових цілей міста Лодзь.
Прийом Заявок на участь в Лотереї можливий у випадку електронної форми з 00:00:00 4
листопада 2019 року до 23:59:59 30 квітня 2020 року, у випадку паперових форм, які
опускають в урни у відділеннях, зазначених у Додатку № 1 до Правил, з 4 листопада 2019
року до 30 квітня 2020 року у робочий час цих відділень.
12. У разі подання Заявки через електронну форму, після підтвердження правильно заповненої
Заявки, інформаційна система відобразить на екрані унікальний реєстраційний код (далі Код) та дату та час реєстрації Заявки в інформаційній системі. Крім того, Учаснику, який
правильно заповнив Заявку, буде надіслано підтвердження прийняття Заявки одним або
обома наступними способами:
1) якщо Учасник надав номер мобільного телефону в Заявці, за допомогою SMS,
надісланого на номер телефону, наданий Учасником у Заявці - підтвердження
міститиме: Код та перші і останні літери імені та прізвища Учасника Лотереї, дата
подання Заявки, інформація про зобов’язання зберігати підтвердження подання
форми ZAP-3 та/або Декларації PIT за 2019 рік з зазначенням міста Лодзь як місця
проживання, та про те, що Учасника можуть попросити показати підтвердження
подання Декларації PIT за 2018 рік, в якій місце проживання учасника буде іншим,
ніж Лодзь. Вартість відправлення вищезазначеного SMS-повідомлення несе
Організатор (у випадку осіб, які сплачують податок PIT вперше в житті, або податки
за 2018 рік сплачували за межами Польщі, Учаснику буде запропоновано підписати
відповідну заяву); або
2) у випадку, якщо Учасник у Заявці вказав адресу електронної пошти - електронною
поштою на електронну адресу, надану Учасником у Заявці – підтвердження
міститиме: Код та перші та останні літери імені та прізвища Учасника Лотереї, дата
подання Заявки, інформація про зобов’язання зберігати підтвердження подання
форми ZAP-3 та/або Декларації PIT за 2019 рік з зазначенням міста
Лодзь як місця проживання та про те, що Учасника можуть попросити показати
підтвердження подання Декларації PIT за 2018 рік, в якій місце проживання
учасника буде іншим, ніж Лодзь (у випадку осіб, які сплачують PIT вперше в житті,
або податки за 2018 рік сплачували за межами Польщі, Учаснику буде
запропоновано підписати відповідну заяву).
Учасник повинен зберігати Код, отриманий ним у SMS-повідомленні або електронною
поштою. Учасник зобов'язаний перевірити, чи налаштування системи ІКТ або програми
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електронної пошти, які він використовує, не призводять до розміщення вищезазначеної
інформації електронної пошти від Організатора у категорії «СПАМ/небажані
повідомлення», що не дозволяє Організатору надіслати підтвердження про прийняття
Заявки.
13. У разі подання Заявки на участь в Лотереї з використанням паперової форми, Учасник
зобов’язаний розбірливо заповнити форму, підписати її та опустити в урну, що знаходиться
в обраних відділеннях Мерії міста Лодзь. Перелік відділень, в яких розташовані урни
лотереї, становить Додаток № 1 до Правил. Опустити форму в урну можна з 4 листопада
2019 року до 30 квітня 2020 року, у робочий час даного відділення. Інформація про робочий
час даного відділення розміщена на веб-сайтах цих відділень. Кожна паперова форма на
звороті містить індивідуальний буквено-цифровий Код. Учасник повинен записати Код або
сфотографувати Код перед тим, як опустити заповнену форму в урну.
14. Раз на тиждень, після закриття відділень у п’ятницю (суботу, якщо відділення буде відкрите
у суботу) та перед відкриттям у понеділок, заявки, зроблені через паперову форму та
опущені в урну, забирає Організатор, для того, щоб долучити подані Заявки до даного
розіграшу.
15. Учасник може подати лише одну Заявку на участь в Лотереї. У випадку, якщо Учасник
подає більше ніж одну Заявку на участь в Лотереї, буде розглянута лише Заявка, подана
першою.
ПРИЗИ
16. У Лотереї передбачені такі призи:
a. Основний приз у розмірі 100 000,00 злотих та додаткова сума 11 111,00 злотих, яка не
підлягає сплаті переможцю, а буде призначена для сплати фіксованого податку приз –
один приз загальною вартістю
111. 111,00 злотих,
b. Щомісячний приз у розмірі 10 000,00 злотих та додаткова сума 1 111,00 злотих, яка не
підлягає сплаті переможцю, а буде призначена
для сплати фіксованого податку на приз - шість щомісячних призів загальною вартістю
66 666,00 злотих,
c. Щомісячний приз у розмірі 1000,00 злотих - сорок вісім призів загальною вартістю 48
000,00 злотих. У випадку щотижневого призу не передбачено додаткової суми податку,
оскільки згідно зі ст. 21 абзац 1 пункт 6а Закону про PIT, податок на прибуток не
стягується з виграшів у промо-лотереях, у яких одноразова вартість цих
виграшів не перевищує суму 2280,00 злотих брутто.
17. Загальна вартість призового фонду в Лотереї становить 225 777,00 злотих.
18. Призи видаються відповідно до положень Закону від 26 липня 1991 року про податок на
доходи фізичних осіб (зведений текст: Законодавчий вісник з 2018 року, поз. 200).
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19. Учасники Лотереї не можуть передавати право на приз третім особам. Також не можна
резервувати спеціальні властивості призу або вимагати обміну Призу, передбаченого
Правилами, на його матеріальний еквівалент.
РОЗІГРАШІ ПРИЗІВ
20. Розіграші призів відбудуться відповідно:
a. Щотижневі розіграші:
№ пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Обсяг Заявок, охоплених розіграшем
З 04.11.2019 р. до 17.11.2019 р.
З 18.11.2019 р. до 24.11.2019 р.
З 25.11.2019 р. до 01.12.2019 р.
З 02.12.2019 р. до 08.12.2019 р.
З 09.12.2019 р. до 15.12.2019 р.
З 16.12.2019 р. до 22.12.2019 р.
З 23.12.2019 р. до 29.12.2019 р.
З 30.12.2019 р. до 05.01.2020 р.
З 06.01.2020 р. до 12.01.2020 р.
З 13.01.2020 р. до 19.01.2020 р.
З 20.01.2020 р. до 26.01.2020 р.
З 27.01.2020 р. до 02.02.2020 р.
З 03.02.2020 р. до 09.02.2020 р.
З 10.02.2020 р. до 16.02.2020 р.
З 17.02.2020 р. до 23.02.2020 р.
З 24.02.2020 р. до 01.03.2020 р.
З 02.03.2020 р. до 08.03.2020 р.
З 09.03.2020 р. до 15.03.2020 р.
З 16.03.2020 р. до 22.03.2020 р.
З 23.03.2020 р. до 29.03.2020 р.
З 30.03.2020 р. до 05.04.2020 р.
З 06.04.2020 р. до 12.04.2020 р.
З 13.04.2020 р. до 19.04.2020 р.
З 20.04.2020 р. до 30.04.2020 р.

Дата розіграшу
21.11.2019 р.
28.11.2019 р.
05.12.2019 р.
12.12.2019 р.
19.12.2019 р.
27.12.2019 р.
02.01.2020 р.
09.01.2020 р.
16.01.2020 р.
23.01.2020 р.
30.01.2020 р.
06.02.2020 р.
13.02.2020 р.
20.02.2020 р.
27.02.2020 р.
05.03.2020 р.
12.03.2020 р.
19.03.2020 р.
26.03.2020 р.
02.04.2020 р.
09.04.2020 р.
16.04.2020 р.
23.04.2020 р.
07.05.2020 р.

b. Щомісячні розіграші:
№ пор.
Обсяг Заявок, охоплених розіграшем
1
З 04.11.2019 р. до 24.11.2019 р.
2
З 25.11.2019 р. до 22.12.2019 р.
3
З 23.12.2019 р. до 26.01.2020 р.
4
З 27.01.2020 р. до 23.02.2020 р.
5
З 24.02.2020 р. до 22.03.2020 р.
З 23.03.2020 р. до 30.04.2020 р.
6

Дата розіграшу
28.11.2019 р.
27.12.2019 р.
30.01.2020 р.
27.02.2020 р.
26.03.2020 р.
07.05.2020 р.

c. Головний розіграш:
Обсяг Заявок, охоплених розіграшем
З 04.11.2019 р. до 30.04.2020 р.

Дата розіграшу
07.05.2020 р.

21. Кожна Заявка бере участь у трьох розіграшах: щотижневий розіграш, відповідно до дати
подання Заявки, щомісячний розіграш, відповідно до дати подання Заявки, та головний
розіграш. Один Учасник може виграти не більше одного
щотижневого призу, одного щомісячного призу та одного головного призу в Лотереї. У
випадку, якщо виявиться, що в даному обсязі Заявок кількість Заявок, що охоплюються
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щотижневими або щомісячними розіграшами, менша, ніж призів, що мають бути розіграні в
даному розіграші, цей приз перейде до пулу наступного щотижневого або щомісячного
розіграшу відповідно.
22. Розіграш відбувається шляхом витягування вручну купонів («Купон») з індивідуальними
кодами, присвоєними Заявкам. Розіграш проводиться особою, обраною внутрішньою
комісією, зазначеною у пункті 37 Правил. Під час розіграшів розігруються:
a) у щотижневих розіграшах: 2 виграшні та 4 резервні купони (по 2 резервні купони на
кожен приз);
b) у щомісячних розіграшах: 1 виграшний купон та 2 резервні купони;
c) в головному розіграші: 1 виграшний купон та 2 резервні купони.
Резервні купони розігруються у випадку негативної перевірки Купонів , розіграних у першу
чергу (далі – «Виграшні Заявки»). Виграшні резервні купони будуть розміщені в списку в
порядку їх розіграшу (далі - «Резервний список»). У першу чергу розігруються Виграшні
купони на всі призи, потім Резервні заявки І для всіх і, нарешті, Резервні заявки ІІ на
щотижневі та головний приз.
23. У тому випадку, якщо в даний день відбудеться більше одного розіграшу (наприклад,
розіграш щотижневих та щомісячних призів), розіграші відбудуться за принципом, що в
першу чергу відбудеться розіграш призів/призу меншої вартості, а потім розіграш більш
цінних призів.
24. Виграшні Заявки перевіряються з метою визначення права на приз відповідно до змісту
пунктів 25-33 Правил.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИГРАШ. ПЕРЕВІРКА ПРАВА НА ПРИЗ
25. Особи, Заявки яких були розіграні як Виграшні Заявки на отримання призів, будуть
повідомлені про виграш призу та спосіб його отримання не пізніше, ніж протягом 3 робочих
днів після розіграшу одним із наступних способів:
a. телефонним зв’язком на номер, вказаний у розіграній Заявці,
b. за допомогою електронного листа, що надсилається на електронну адресу, вказану в
Заявці. Організатор може повідомити Учасника, Заявка якого стала виграшною,
використовуючи обидва способи одночасно.
26. Учасник буде проінформований про те, що перевірка права на приз відбувається в два етапи.
Перший етап полягає у заповненні форми переможця. Переможець отримує посилання на
форму електронною поштою/SMS, що надсилається протягом максимум 3 робочих днів з
дня даного розіграшу. Учасник зобов'язаний заповнити форму протягом 7 днів. У формі
переможець вказує номер рахунку для виплати призу та - у разі переможців щомісячних та
головного призів: номер PESEL (за відсутності номера PESEL, Учасник надає дату
народження та національність), а також серію та номер посвідчення особи. Крім того,
переможець зобов’язаний включити у форму фотографію/скановану копію декларації з
оновленням даних ZAP-3 з печаткою, що підтверджує її подання, або підтвердженої копії
Декларації PIT за 2018 рік, або власноруч підписаної заяви про те, що Декларацію PIT він
подає вперше в житті, або власноруч підписаної заяви про те, що він сплатив податки на
2018 рік за межами Республіки Польща.
27. У разі надання інформації про виграш по телефону, Організатор здійснить три спроби
телефонного зв’язку з Учасником, Заявка якого виграла приз в Лотереї. Невдала спроба
телефонного зв’язку з Учасником розуміється як: відсутність відповіді на дзвінок протягом
принаймні 6 сигналів, активація голосової пошти, неможливість з'єднання з користувачем
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телефону (наприклад, перебування поза зоною досяжності, вимкнений телефон, блокування
дзвінків з небажаних номерів, активація факсимільного сигналу) , роз’єднання Учасника,
відхилення дзвінка Учасником, переривання дзвінка Учасником, відповідь на дзвінок
особою, яка не є вибраною особою, та неможливість передати слухавку вибраній особі під
час телефонного дзвінка. Спроби телефонного зв’язку здійснюються до успішного зв’язку з
особою, яка перевіряється, або до останньої, третьої, невдалої спроби зв’язку. Дзвінки
здійснюватимуться в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9:00 до 17:00. Кожна спроба
зв’язатися з Учасником, що перевіряється. буде здійснена в інший день.
28. Організатор не пізніше 14 днів з дати заповнення переможцем форми переможця перевірить
дані, надані у формі, за умови, що якщо переможець заповнить форму переможця у травні,
то Організатор здійснить перевірку протягом максимум 3 робочих днів. У разі негативної
перевірки (наприклад, у випадку, коли виявиться, що переможець у Декларації PIT за 2018
рік вказав місто Лодзь як місце проживання), Учасник втратить право на приз, яке перейде
до Учасника, Заявка якого була розіграні відповідно як Резервна Заявка 1 або Резервна
заявка 2. У разі позитивної перевірки переможця буде повідомлено про початок другого
етапу перевірки, згідно з яким переможець зобов'язаний надіслати електронною поштою за
адресою: pitwlodzi@grzegrzolka.pl не пізніше 29 травня 2020 року (у випадку перевірки
Резервних Заявок 1 до 20.06.2020 року, у випадку перевірки Резервних Заявок 2 - до
11.07.2020 р.) підтверджену копію подання Декларації PIT за 2019 рік, в якій він вказав
місто Лодзі як своє місце проживання. Надсилання копії становить другий етап перевірки.
У разі негативної перевірки (місце проживання Учасника, вказане у надісланій копії,
відрізняється від міста Лодзь), право на приз буде передано Учаснику, Заявка якого була
розіграна як Резервна (у випадку щомісячних та головного призів як Резервна 1 або Резервна
2 відповідно). У разі позитивної перевірки переможець отримає інформацію про спосіб
вручення призу.
29. Якщо перевірений Переможець головного, щомісячного або щотижневого призу не
відповідає жодній із умов, викладених у пунктах 26-28 Правил, він втрачає право на приз,
яке переходить на особу, яка подала Заяву, розіграну як Резервна заявка I або II відповідно
на цей приз. Призи, які не будуть розподілені вищевказаним способом, залишаються у
розпорядженні Організатора.
30. Особа, яка перевіряється, з Резервного списку на даний приз буде повідомлена по телефону
або електронною поштою у порядку, визначеному в пунктах 25-28 Правил, на номер
телефону, вказаний у розіграній Резервній Заявці, або на адресу електронної пошти, вказану
в розіграній Резервній Заявці, протягом 3 робочих днів з:
а. останнього дня, коли на адресу Організатора повинні надійти документи та дані,
зазначені в пунктах 26 або 28 Правил, відповідно (у випадку вимоги Організатора)
від Переможця даного призу, що перевірявся раніше, або
b. дня, у який Організатор після перевірки документів та даних, зазначених у пунктах 26
або 28 Правил відповідно, надісланих Учасником, що попередньо перевірявся (у
випадку вимоги Організатора), ствердив, що вони не відповідають умовам Правил,
або
c. дня, у який минув крайній термін заповнення форми переможця Учасником, що
попередньо перевірявся.
31. Перевірка Учасників, чиї Заявки були розіграні як резервні на даний приз,
здійснюватиметься у порядку, визначеному в пунктах 25-28 Правил, до моменту:
присудження права на приз або закінчення резервного списку. Якщо перевірений
Переможець із резервного списку на приз не відповідає жодній із умов, викладених у
пунктах 25-28 Правил, або надіслані документи чи дані не відповідають умовам Правил або
закінчиться термін заповнення форми переможця, він втрачає право на приз.
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32. Процедура перевірки закінчиться не пізніше 13 липня 2020 року.
33. Особа, що перевіряється, втратить право на отримання призу, якщо:
a. не виконає якоїсь з умов, визначених Правилами; або
b. з причин, пов’язаних з нею, вона не зможе зібрати приз; або
c. не надішле документи та дані, зазначені у пунктах 26 чи 28 Правил відповідно;
або
d. надіслані документи або дані, вказані відповідно у пунктах 26 або 28 Правил, будуть
суперечити положенням Правил; або
e. надіслані, відповідно до пунктів 26 або 28 Правил документи будуть підробленими
або пошкодженими таким чином, що не дозволяє їх прочитати; або
f. не заповнить форму переможця протягом 7 днів з дня надсилання електронного
листа/SMS, що містить посилання на форму переможця.
ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВРУЧЕННЯ ПРИЗІВ
34. Результати лотереї у формі імені, першої літери прізвища переможця будуть доступні в
офісі Організатора за адресою вул. Флоріанська 6/13d, 03-707 Варшава та на веб-сайті
www.lodz.pl/loteria після завершення перевірки не коротше ніж до дня закінчення Лотереї.
Результати лотереї можуть бути доповнені зображенням Переможця. Результати розіграшів
у вигляді переліку виграшних Кодів будуть доступні на веб-сайті www.lodz.pl/loteria не
пізніше ніж протягом 7 днів з дати даного розіграшу та не коротше ніж до дня закінчення
процесу перевірки.
35. Призи видаються у формі переказу, що надсилається на номер рахунку переможця,
вказаний ним у формі переможця, не пізніше 15.07.2020 р. Вручення призів може
відбуватися в урочистій формі. Призи будуть видані лише після успішного завершення обох
етапів процесу перевірки. Вручення призу чи його частини неможливе після проходження
лише першого етапу перевірки.
36. Переможців призів можуть попросити дати згоду на безкоштовне використання зображення
та голосу, записаних під час можливого урочистого вручення премії в інформаційних,
рекламних та маркетингових цілях Організатор чи Гміна міста Лодзі, і, зокрема, на
поширення записаних таким чином зображення та голосу переможця та використання його
в будь-якій сфері експлуатації, відомій на дату подання заяви, включаючи:
•

запис та відтворення в мережі Інтернет,

•

запис та відтворення в пресі за допомогою друку, репрографічних технік, плівки,
магнітного запису, електронних носіїв у будь-яких кількостях,

•

введення в пам'ять комп'ютера,

• публічне відтворення, виставка, показ, трансляція та ретрансляція,
• трансляція за допомогою дротового та / або бездротового відео та аудіозв’язку та через

супутник, як широкодоступним так і кодованим способом,
• запис на матеріальних носіях,
• відтворення будь-якою технікою,
• введення до мультимедійної мережі, включаючи Інтернет,
• необмежене поширення у мережі мобільного зв’язку,

8

• використання для рекламних та маркетингових цілей.

Висловлення згоди є добровільним і не є умовою вручення призу переможцю. Згода дається
в письмовій формі.
НАГЛЯД ЗА НАЛЕЖНИМ ПРОВЕДЕННЯМ ПРОМО-ЛОТЕРЕЇ
37. Організатор створить внутрішню комісію з нагляду за належним проведенням Лотереї
(«Комісія») та опублікує правила її діяльності. До складу Комісії буде входити особа, яка
має професійне посвідчення, видане міністром фінансів, або свідоцтво про проходження
навчання, зазначеного у ст. 24 Закону від 19 листопада 2009 р. про азартні ігри
(Законодавчий вісник 2019 р., поз. 847, з наступними змінами).
38. Правила Лотереї доступні в офісі Організатора за адресою вул. Флоріанська 6/13d, 03-707
Варшава, на веб-сайтах: www.grzegrzolka.pl i www.lodz.pl/loteria та у відділеннях Мерії
міста Лодзь, вказаних в Додатку № 1 до Правил.
ПРАВИЛА РЕКЛАМАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ
39. Рекламації можуть бути подані під час проведення Лотереї, але не пізніше 22.07.2020 року.
Кінцевий термін подання рекламації визначається датою відправлення посилки у разі
відправлення поштою чи кур’єром або датою отримання у разі особистої доставки посилки,
які надійшли на адресу офісу Організатора: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., вул. Флоріанська
6/13d, 03-707 Варшава або датою отримання електронного повідомлення на адресу
електронної пошти Організатора: reklamacj a@grzegrzolka.pl.
40. Рекламації розглядаються Комісією. Розгляду підлягають рекламації, подані у письмовій
формі (надіслані рекомендованою поштою, кур’єром або доставлені особисто) або за
допомогою засобів електронного зв'язку (надіслані електронною поштою).
41. Відповідно до Постанови міністра фінансів від 01.02.2019 щодо порядку подання претензій
учасників азартних ігор (Законодавчий вісник 2019 р. поз. 20), письмова або подана за
допомогою засобів електронного зв'язку рекламація повинна містити ім’я та прізвище, точну
адресу учасника гри, дата та місце події, до якої стосується претензія, тип гри, а також
детальний опис та причину рекламації та зміст вимоги. Якщо рекламація подається за
допомогою засобів електронного зв'язку, учасник гри також повинен надати електронну
адресу для зв’язку.
42. Розгляд рекламації триває максимум 14 днів з дня її отримання, але не пізніше 17.08.2020
року (включаючи повідомлення Учасника про результат рекламації).
43. Учасник має право подати позов до суду загальної юрисдикції.
ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
44. Строк позовної давності вимог у зв’язку з Лотерею закінчується через 6 місяців з дати
настання строку виконання вимоги.
45. Перебіг позовної давності призупиняється на період з дати подання рекламації до дати
надання відповіді на рекламацію.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
46. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для правильного подання
заявки, проведення Лотереї, вручення призу та можливого подання рекламації.
47. Адміністратором персональних даних, наданих Учасником для цілей, пов’язаних із
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проведенням Лотереї, є Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., з зареєстрованим офісом за адресою вул.
Янка Вісневського 13, 81-335 Гдиня. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних,
з яким можна зв’язатися електронною поштою: iod@grzegrzolka.pl або письмово на адресу
Адміністратора.
48. Адміністратором персональних даних, що надаються Учасником для інформаційних та
маркетингових цілей, є Президент міста Лодзі з зареєстрованим офісом у м. Лодзь, вул.
Пйотрковська 104, 90-926 Лодзь, тел.: +48 (42) 638-44-44, факс: +48 (42) 272-60-01, e-mail:
lckm@uml.lodz.pl. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким можна
зв’язатися електронною поштою: iod@uml.lodz.pl або письмово на адресу Адміністратора.
49. Персональні дані учасників Лотереї, надані для цілей, пов'язаних з Лотереєю, будуть
оброблятися на основі ст. 6 абз.1 літ. а та ст. 6 абз. 1 літ. c Регламенту Європейського
Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у
зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та
скасування Директиви 95/46/ ЄС (загальний регламент про захист даних) ) – Законодавчий
вісник ЄС. L. від 2016. № 119.1 - далі GDPR та загальноприйнятих положень. Дані будуть
оброблятися протягом тривалості лотереї та додатково 6 місяців після її закінчення, як час,
необхідний для розгляду рекламації, або до моменту відкликання згоди. Відкликання згоди
не вплине на відповідність чинному законодавству обробки, яка була здійснена на основі
згоди до її відкликання. Дані переможців Лотереї будуть оброблятися протягом 5 років,
рахуючи з року закінчення Лотереї, щоб задокументувати її результати відповідно до
чинного законодавства в цьому відношенні.
50. Дані Учасників Лотереї, надані для інформаційних та маркетингових цілей, будуть
оброблятися до відкликання згоди. Відкликання згоди не вплине на відповідність чинному
законодавству обробки, яка була здійснена на основі згоди до її відкликання.
51. Одержувачем персональних даних Учасників можуть бути юридичні та податкові
консультанти Адміністратора, а також інші суб’єкти, за допомогою яких Організатор
здійснює проведення Лотереї (субпідрядники), тобто постачальники інформаційних послуг,
відділ бухгалтерського обліку та фінансів, Президент міста Лодзі та Мерія міста Лодзі.
52. Учасники Лотереї не будуть підлягати профілюванню на основі отриманих даних. Дані
також не будуть передані третім країнам або міжнародним організаціям за межами
Європейського економічного простору.
53. Кожен Учасник Лотереї має право отримати доступ до своїх персональних даних, виправити
їх, а також право обмежити обробку, заперечувати проти обробки певних даних та
відкликати свою згоду на обробку персональних даних та вимагати видалення своїх даних,
що буде рівнозначним відкликанню участі в Лотереї. Учасник має право подати скаргу до
контролюючого органу, тобто Голови Управління з питань захисту персональних даних у
справі про невідповідність обробки переданих персональних даних
GDPR.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
54. На запит Переможця Організатор видає іменні сертифікати, що підтверджують суму
виграшу, дотримуючись процедур та строків, що випливають із змісту ст. 20 Закону від 19
листопада 2009 року про азартні ігри (зведений текст Законодавчий вісник за 2019 р., поз
847 з наступними змінами).
55. Рекламні матеріали можуть містити рекламний слоган, який відрізняється від назви Лотереї.
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Додаток № 1
Відділення Мерії міста Лодзі, у яких можна приєднатися до Лотереї
1. Łódź, ul. Piotrkowska 104 (budynek B)
2. Łódź, ul. Zachodnia 47
3. Łódź, ul. Politechniki 32
4. Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
5. Łódź, ul. Piłsudskiego 100
6. Łódź, ul. Piotrkowska 153 (budynek B)
7. Łódź, ul. Piotrkowska 110 (budynek B)
8. Łódź, ul. Smugowa 30/32
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