REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria Jubileuszowa - 10 lat Delphi Team Club”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Loteria promocyjna, zwana dalej "Loterią", jest prowadzona pod nazwą „Loteria Jubileuszowa
- 10 lat Delphi Team Club”.
Organizatorem Loterii są: Wojciech Koprowski i Przemysław Kamola, wspólnicy spółki cywilnej

1.2.

pod nazwą G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, zwani dalej "Organizatorem".
1.3.

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r. poz.
847) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
Loteria rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2020 roku i trwa do dnia 30 listopada 2020 roku (czas

1.4.

trwania Loterii obejmuje okres reklamacyjny).
1.5.

Udział w Loterii jest dobrowolny i nieodpłatny.

1.6.

Okres promocyjny (dalej, łącznie zwany "Okresem Promocyjnym") trwa od 01 kwietnia 2020
roku do 30 września 2020 roku.

1.7.

Loteria promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.8.

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla wybranych przedsiębiorców (spółek prawa handlowego
oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kupujących produkty marki Delphi
Technologies

bezpośrednio u Dystrybutorów),

spełniających warunki i

postanowienia

Regulaminu.
Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii

1.9.

Promocyjnej, zwana dalej „Komisją”, w składzie której znajduje się osoba posiadająca
zaświadczenie o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r., poz. 847). Organizator wydał regulamin działania Komisji.
2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

2.1.

Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest łączne spełnienie poniższych warunków i postanowień:

2.1.1.

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu pkt 1.8. Regulaminu
(zwanych dalej „Firmą”), którzy są zarejestrowani w programie Delphi Team Club (zwanym
dalej "DTC").
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2.1.2.

Warunkiem

udziału

w

Loterii

jest

wyrażenie

zgody

przez

Firmę

na

udział

w Loterii poprzez kliknięcie „przycisku” na stronie www.delphi-teamclub.pl, zwanej dalej
"Stroną". Potwierdzenie uczestnictwa w Loterii na Stronie jest możliwe wyłącznie po
uprzednim zalogowaniu (logowanie według danych, jakie wykorzystują uczestnicy w DTC).
2.1.3.

2.2.

Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na:

•

akceptację Regulaminu,

•

przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z obsługą Loterii,

•

komunikację elektroniczną w zakresie związanym z obsługą Loterii.

Firmy (osoby działające w imieniu i na rzecz Firm) spełniające warunki i postanowienia pkt 1.8.
oraz 2.1. Regulaminu są dalej zwane "Uczestnikami".

3.

ZASADY NALICZANIA SZANS

3.1.

Przez zwrot „Szansa” (dalej „Szansa”) rozumie się jednostkowy rekord biorący udział
w losowaniu.

3.2.

Każdy Uczestnik ma naliczane Szanse w Loterii za zakupione produkty objęte DTC,
z zastrzeżeniem, że Szanse są naliczane wyłącznie za zakupy dokonane w Okresie
Promocyjnym.

3.3.

Uczestnicy spełniający zapisy punktu powyżej mają naliczane Szanse według następującej
zasady:
200 punktów DTC (punkty naliczone w DTC za zakup produktów) = 1 Szansa.

3.4.

Uzyskane Szanse nie zmieniają ilości punktów na kontach DTC Uczestnika.

3.5.

Uczestnik może sprawdzić ilość naliczonych Szans po zalogowaniu się na Stronę.

4.

NAGRODY

4.1.

Nagrody (łącznie dalej zwane „Nagrodami”) oferowane w Loterii:

4.1.1.

2 (słownie: dwie) Nagrody I Stopnia A, każda w postaci telewizora Samsung 55 cali o wartości
2 100,00 zł (dwa tysiące sto złotych 00/100) brutto.

4.1.2.

8 (słownie: osiem) Nagród II Stopnia A, każda w postaci zegarka sportowego Garmin o
wartości 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) brutto.
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4.1.3.

10 (słownie: dziesięć) Nagród III Stopnia A, każda w postaci karty podarunkowej DECATHLON
o wartości 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto.
Nagrody od I Stopnia A do III Stopnia A włącznie są nazywane „Nagrodami Puli A” lub „Pulą
A”.

4.1.4.

2 (słownie: dwie) Nagrody I Stopnia B, każda w postaci hulajnogi XIAOMI i kasku o łącznej
wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

4.1.5.

8 (słownie: osiem) Nagród II Stopnia B, każda w postaci kamery sportowej SJCAM o wartości
580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

4.1.6.

10 (słownie: dziesięć) Nagród III Stopnia B, każda w postaci karty paliwowej ORLEN
o wartości 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto.
Nagrody od I Stopnia B do III Stopnia B włącznie są nazywane „Nagrodami Puli B” lub „Pulą
B”.

4.1.7.

2 (słownie: dwie) Nagrody I Stopnia C, każda w postaci konsoli Xbox One i gry samochodowej
oraz kierownicy THRUSTMASTER o łącznej wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)
brutto.

4.1.8.

8 (słownie: osiem) Nagród II Stopnia C, każda w postaci ekspresu ciśnieniowego DE LONGHI
o wartości 680,00 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

4.1.9.

10 (słownie: dziesięć) Nagród III Stopnia C każda w postaci karty podarunkowej MEDIA
MARKT o wartości 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto.
Nagrody od I Stopnia B do III Stopnia C włącznie są nazywane „Nagrodami Puli C” lub „Pulą
C”.

4.2.

Łączna wartość brutto Nagród w Loterii wynosi 30 880,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

4.3.

Nagród rzeczowych w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody
rzeczowe, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do Nagród III Stopnia A, B i C wypłacany jest
ekwiwalent pieniężny, o ile z przyczyn niezależnych od Organizatora skorzystanie z tych nagród
nie jest możliwe.

5.

TERMINY I ZASADY LOSOWAŃ
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5.1.

Losowanie

Nagród

odbywa

się

o

godz.

13:00

w

siedzibie

Organizatora

przy

ul. Białołęckiej 174 w Warszawie.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Harmonogram i zakres losowań:
Losowanie numer 1: 29 maja 2020 roku;
•

1 (jedna) Nagroda I Stopnia A z szans naliczonych za kwiecień 2020 roku

•

4 (cztery) Nagrody II Stopnia A z szans naliczonych za kwiecień 2020 roku

•

5 (pięć) Nagród III Stopnia A z szans naliczonych za kwiecień 2020 roku

Losowanie numer 2: 30 czerwca 2020 roku;
•

1 (jedna) Nagroda I Stopnia A z szans naliczonych za maj 2020 roku

•

4 (cztery) Nagrody II Stopnia A z szans naliczonych za maj 2020 roku

•

5 (pięć) Nagród III Stopnia A z szans naliczonych za maj 2020 roku

Losowanie numer 3: 30 lipca 2020 roku;
•

1 (jedna) Nagroda I Stopnia B z szans naliczonych za czerwiec 2020 roku

•

4 (cztery) Nagrody II Stopnia B z szans naliczonych za czerwiec 2020 roku

•

5 (pięć) Nagród III Stopnia B z szans naliczonych za czerwiec 2020 roku

Losowanie numer 4: 28 sierpnia 2020 roku;
•

1 (jedna) Nagroda I Stopnia B z szans naliczonych za lipiec 2020 roku

•

4 (cztery) Nagrody II Stopnia B z szans naliczonych za lipiec 2020 roku

•

5 (pięć) Nagród III Stopnia B z szans naliczonych za lipiec 2020 roku

Losowanie numer 5: 29 września 2020 roku;
•

1 (jedna) Nagroda I Stopnia C z szans naliczonych za sierpień 2020 roku

•

4 (cztery) Nagrody II Stopnia C z szans naliczonych za sierpień 2020 roku

•

5 (pięć) Nagród III Stopnia C z szans naliczonych za sierpień 2020 roku

Losowanie numer 6: 28 października 2020 roku;
•

1 (jedna) Nagroda I Stopnia C z szans naliczonych za wrzesień 2020 roku

•

4 (cztery) Nagrody II Stopnia C z szans naliczonych za wrzesień 2020 roku

•

5 (pięć) Nagród III Stopnia C z szans naliczonych za wrzesień 2020 roku

5.3.

W losowaniu danej Nagrody biorą udział Szanse przypisane do Uczestników.

5.4.

W trakcie każdego losowania, losowane są Nagrody w kolejności według ich stopnia (w pierwszej
kolejności Nagrody wyższego stopnia, przykładowo: Nagroda I Stopnia A jest nagrodą wyższego
stopnia względem pozostałych, kolejnych stopni Nagród Puli A).
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5.5.

Dany Uczestnik może zostać laureatem tylko jednej Nagrody danego Stopnia Puli A, jednej
Nagrody danego Stopnia Puli B oraz jednej Nagrody danego Stopnia Puli C.

5.6.

Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem mają prawo do Nagrody i jednocześnie spełnili
wszystkie wymagania i postanowienia Regulaminu, są dalej zwani "Laureatami".

5.7.

Losowanie dokonywane jest przy użyciu urządzenia do gier, które posiada pozytywną opinię
techniczną jednostki badającej i jest zarejestrowane przez właściwy urząd celno-skarbowy lub
w trybie ręcznym. O rodzaju losowania decyduje Komisja przed rozpoczęciem losowania.

5.8.

Wszystkie losowania odbywają się pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt. 1.9. Regulaminu.

5.9.

Z przebiegu losowania Komisja niezwłocznie sporządza protokół zawierający wyniki losowania.

6.

TERMINY I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

6.1.

Najpóźniej kolejnego dnia roboczego liczonego od daty losowania, Organizator skontaktuje się
(telefonicznie lub mailowo) z wylosowanym Uczestnikiem przypisanym do danej nagrody.

6.2.

Uczestnik zobowiązany jest przesłać (najpóźniej do dnia 05 listopada 2020 roku) na adres e-mail
wskazany przez Organizatora następujące dane: nazwa Firmy, NIP, numer telefonu, adres do
wysyłki nagrody, imię i nazwisko reprezentanta Firmy w Loterii. Niespełnienie tego warunku
skutkuje brakiem możliwości wydania nagrody.

6.3.

Realizacja wydania Nagród nastąpi poprzez wysyłkę kurierską na adres do wysyłki nagrody
podany (zgodnie z pkt. 6.2.) przez Laureata. Przesyłka kurierska może być realizowana wyłącznie
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4.

Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 12 listopada 2020 roku.

6.5.

Laureat nie może cedować prawa do Nagród w Loterii na osoby trzecie.

6.6.

Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

6.7.

Nagrody nieodebrane w Loterii pozostają do dyspozycji Organizatora.

6.8.

Organizator na życzenie Laureata wyda mu zaświadczenie o uzyskanej wygranej.

7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy winni zgłaszać do
dnia 17 listopada 2020 roku w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską na adres:
G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa (decyduje data nadania) z dopiskiem „Loteria
Jubileuszowa - 10 lat Delphi Team Club” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na
adres e-mail: reklamacje@g3.com.pl (decyduje data dostarczenia). Reklamacja musi zostać
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dostarczona nie później niż z dniem 23 listopada 2020 roku; reklamacje zgłoszone po tym
terminie nie są rozpatrywane.
7.2.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie
trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 20), roszczenie
zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia
i nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii promocyjnej
„Loteria Jubileuszowa - 10 lat Delphi Team Club”, jak również dokładny opis i powód reklamacji
oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji
elektronicznej uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji. W celu ułatwienia
kontaktu Uczestnik/Reklamujący może dodatkowo podać numer telefonu; przy czym nie jest to
dana konieczna do zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej
Uczestnik/Reklamujący może dodatkowo podać adres e-mail; przy czym nie jest to dana
konieczna do zgłoszenia reklamacji.

7.3.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt. 1.9. Regulaminu, w terminie
do 7 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji Komisji do
Reklamującego). W przypadku zgłoszenia roszczenia w formie pisemnej o decyzji Komisji
Reklamujący jest powiadamiany pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
wysłanym na adres wskazany w reklamacji. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą
środków komunikacji elektronicznej o decyzji Komisji Reklamujący jest powiadamiany drogą
mailową na adres elektroniczny podany w roszczeniu przez Uczestnika. Ostatnim dniem okresu
reklamacyjnego jest dzień 30 listopada 2020 roku. Wszelkie roszczenia Uczestników Loterii
w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii jak również udziału w niej, przedawniają
się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne.

7.4.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

Udział w Loterii oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Loterii określone niniejszym
Regulaminem.

8.2.

Pełna treść Regulaminu dostępna jest przez cały okres trwania Loterii w siedzibie Organizatora
(w dni robocze, od godziny 9:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej www.delphi-teamclub.pl.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

8.4.

Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z obsługą Loterii. Administratorem zbioru danych osobowych jest G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-
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253 Warszawa. Kontakt w sprawie danych osobowych: daneosobowe@g3.com.pl. Podmiotem
przetwarzającym dane osobowe jest G3 Group Sp. z o.o. (ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Loterii (art. 6 ust. 1
lit. a RODO). Uczestnik podaje dane dobrowolnie, ma prawo dostępu do treści swoich danych
i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub
ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Loterii lub wydanie Nagród.
Odbiorcami danych osobowych będą podwykonawcy oraz inne podmioty świadczące usługi na
rzecz Administratora (m.in. usługi IT oraz wsparcia technicznego), z których usług korzystanie
jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia Loterii. Uczestnik ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Uczestników (z
wyłączeniem danych Laureatów Loterii) po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii
zostają usunięte po 6 miesiącach od daty zakończenia Loterii. Dane osobowe Laureatów zostają
usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania wymaganego przez
organy skarbowe. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu jak również nie
będą przekazywane do państw trzecich, poza obszar EOG. Dane osobowe Uczestników
gromadzone i przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne
o ochronie danych osobowych - RODO). Organizator zapewnia zgodność postępowania z ustawą
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
730 z późn. zm.).
8.5.

Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Loterii rozstrzygane są przez sądy powszechne.
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