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R E G U L A M I N  
L O T E R I I  P R O M O C Y J N E J  

 
pod nazwą „Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica” 

 

1. Organizator, nazwa, czas trwania loterii, definicje.  
 
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą  "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica" (zwanej 

dalej Loterią) jest Gmina Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 24, 56-400 
Oleśnica, zwana dalej Organizatorem.  

 
1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 03.01.2023 r. i trwa do dnia 29.09.2023 r.  
 Termin ten obejmuje: możliwość rejestracji w Loterii, losowanie nagród, ogłoszenie 

wyników losowania, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualną procedurę 
reklamacyjną. 

 
Możliwość rejestracji w Loterii trwa od dnia 03.01.2023 r. do dnia 12.05.2023 r.  
 

1.3.  Loteria ma charakter lokalny i jest urządzana na terenie Gminy Oleśnica i skierowana 
jest do mieszkańców gminy wiejskiej Oleśnica.  

 
1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia  

 DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ we Wrocławiu oraz ustawy z dnia 
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 
ze zm.). 

 
 
1.5. Definicje 
 

a) Uczestnicy Loterii - Uczestnikiem Loterii, (zwanym dalej Uczestnikiem) jest każda 
osoba fizyczna, która na dzień zgłoszenia ukończyła 18 lat i która w okresie od dnia 
03.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. złożyła Deklarację podatkową PIT za 2022 rok 
w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy, właściwym ze względu na swoje zamieszkanie, 
w której wskazała Gminę Oleśnica jako jej miejsce zamieszkania, a także zgłosiła 
się do Loterii w terminie od dnia 03.01.2023 r. do 12.05.2023 r. oraz spełniła 
pozostałe warunki niniejszego Regulaminu Loterii, z wyjątkiem osób wymienionych 
w pkt 1.5. b Regulaminu. 

 
b) Osoby wyłączone z udziału w Loterii - w Loterii nie mogą uczestniczyć: osoby 

zamieszkujące poza gminą wiejską Oleśnica, osoby prawne, członkowie Komisji 
Nadzoru, pracownicy Organizatora (zatrudnieni na podstawie umów o pracę, w tym 
również osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych gminy, instytucji kultury 
Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o.), osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów o dzieło 
i umów zlecenie oraz małżonkowie (w tym ich rodzice i dziadkowie), rodzice, dzieci, 
rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich 
wyżej wymienionych osób. 
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c) Termin zgłaszania się do Loterii – termin od dnia 03.01.2023 r. do 12.05.2023 r.,  

w którym Uczestnicy mogą zgłaszać się do Loterii poprzez wypełnienie 
i przekazanie pracownikowi Organizatora Formularza zgłoszeniowego do Loterii. 

 
d) Deklaracja podatkowa – PIT - poprawnie wypełniona i złożona przez Uczestnika 

w każdy przewidziany prawem sposób (np. drogą elektroniczną, osobiście 
w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy, drogą pocztową), w terminie ustawowym, 
odpowiednim dla każdej deklaracji, nie później niż do dnia 30.04.2023 r. deklaracja 
podatkowa PIT (podatek dochodowy) za rok 2022. Uczestnik w deklaracji 
podatkowej PIT musi wskazać Gminę Oleśnica, jako miejsce zamieszkania. 
W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków i złożenia jednej deklaracji PIT, 
każdy z małżonków ma prawo do zgłoszenia się do Loterii.  

 
e) Formularz zgłoszeniowy do Loterii (zwany dalej „Formularzem”) - specjalnie 

przygotowany do potrzeb Loterii formularz w formie papierowej, który zawiera: 
miejsce na wpisanie przez Uczestnika następujących obowiązkowych danych: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu Uczestnika, nazwę 
i adres urzędu skarbowego (aktualnie właściwego dla Uczestnika ze względu 
na miejsce jego zamieszania), w którym została złożona deklaracja PIT za 2022 r. 

 
Formularz zawiera również obowiązkowe oświadczenia i zgody Uczestnika Loterii:  
- oświadczenie, że jest osobą, która na dzień zgłoszenia ukończyła 18 lat; 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Loterii; 
- oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną z udziału w Loterii; 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

związanych z niniejszą Loterią; 
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronie 

www.olesnica.wroc.pl. 
  

 Podanie powyższych danych i potwierdzenie obowiązkowych zgód i oświadczeń 
jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii. Osoba, która odmówi spełnienia 
choć jednego z powyższych warunków, nie będzie mogła wziąć udziału w Loterii. 

 
 Pod powyżej wymienionymi danymi oraz oświadczeniami i zgodami znajduje 

się miejsce na wpisanie daty wypełnienia Formularza oraz własnoręczny podpis 
Uczestnika Loterii potwierdzający prawdziwość i prawidłowość wpisanych danych, 
oświadczeń i zgód.  

 
 Każdy Formularz zawiera unikalny numer Formularza, któremu zostanie 

podporządkowany Los o tym samym numerze. 
 
 h) Los w Loterii  (zwany dalej „Losem”) to przyznany udział na podstawie prawidłowej 

jednorazowej i potwierdzonej rejestracji Uczestnika w Loterii. Los posiada ten sam 
unikalny numer, który posiada Formularz, za pomocą którego Uczestnik zgłosił 
się do Loterii.  
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 Jeden Uczestnik może zarejestrować się w Loterii tylko jeden raz oraz otrzymać tylko 
jeden Los.  

 
i) Dowód tożsamości – to ważny dokument tożsamości taki jak dowód osobisty 

lub paszport Uczestnika.  
 
2. Warunki uczestnictwa w Loterii 
 
2.1. Aby wziąć udział w Loterii należy: w terminie od dnia 03.01.2023 r. do 12.05.2023 r. 

spełnić warunki niniejszego Regulaminu, zgłosić się do Loterii poprzez kompletne 
i prawidłowe wypełnienie Formularza, potwierdzenie wymaganych zgód 
i oświadczeń, podpisanie Formularza własnoręcznym podpisem i wrzucenie 
Formularza do urny loteryjnej, która w terminie od dnia 03.01.2023 r. 
do 12.05.2023 r. w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, jest umieszczona 
w pokoju nr 12 (parter) - Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica. 

 
2.2. Formularze, które są nieoryginalne, noszą ślady sfałszowania, takie, których czytelność 

została częściowo lub całkowicie ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź 
w sposób niepełny, są traktowane jako nieważne i nie biorą udziału w Loterii. 
Organizator nie będzie wzywał do poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowo 
złożonych Formularzy. 

 
3. Losowanie nagród w Loterii 
 
3.1. Ręczne losowanie nagród odbędzie się w dniu 17.05.2023 r. w siedzibie Organizatora 

Loterii w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica o godzinie 
13.00 w Sali Narad. Przed losowaniem Organizator przyporządkuje do wszystkich 
Formularzy z unikalnymi numerami Losy o tych samych numerach, następnie 
wydrukuje wszystkie Losy. Losy zostaną zabezpieczone przed możliwością 
podejrzenia danych z losu poprzez trzykrotne złożenie kartki z losem oraz przeszycie 
jej zszywaczem. Następnie Losy zostaną umieszczone w otwartym pojemniku.  

 
 Losowanie będzie nadzorować powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja 

Nadzoru, zwana dalej Komisją. Wskazana przez Komisję osoba wylosuje, poprzez 
ręczne wyciągnięcie kolejno 3 Losy, a Uczestnikom, którzy będą właścicielami tych 
Losów Komisja przyzna nagrody w kolejności określonej w punkcie 4, tj. najpierw 
zostanie wylosowana nagroda trzeciego stopnia, a następnie nagroda drugiego 
i pierwszego stopnia. Następnie wskazana przez Komisję osoba wylosuje 3 Losy 
Laureatów rezerwowych dla każdej z nagród (razem 9 laureatów rezerwowych).  

 
3.2. Po zakończeniu losowania nagród Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników 

losowania.  
 
4. Nagrody w Loterii 

 

4.1. Nagroda I stopnia – nagroda finansowa o wartości 10 000,00 zł brutto 
oraz dodatkowa nagroda finansowa z przeznaczeniem na uregulowanie podatku  
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od nagrody w wysokości 1 111,00 zł, łączna wartość nagrody I stopnia 11 111,00 zł 
brutto. 
 

4.2. nagroda II stopnia – nagroda finansowa o wartości 5 000,00 zł brutto 
oraz dodatkowa nagroda finansowa z przeznaczeniem na uregulowanie podatku 
od nagrody w wysokości 556,00 zł, łączna wartość nagrody II stopnia 5 556,00 zł 
brutto. 
 

4.3. nagroda III stopnia – nagroda finansowa o wartości 2 500,00 zł brutto 
oraz dodatkowa nagroda finansowa z przeznaczeniem na uregulowanie podatku 
od nagrody w wysokości 278,00 zł, łączna wartość nagrody II stopnia 2 778,00 zł 
brutto. 
 

Łączna ilość nagród 3 szt., o łącznej wartości 19 445,00 zł brutto. 
 

5. Ogłoszenie wyników i odbiór nagród w Loterii  
 

5.1. Laureaci nagród są powiadamiani przez Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych 
od daty losowania o zdobyciu nagród za pomocą informacji przesłanej 
jako wiadomość SMS wysłanej na numery telefonów wskazanych przez Laureatów 
w ich Formularzach. Dodatkowo informacja o przyznaniu nagród Laureatom zostanie 
zamieszczona w ciągu dwóch dni roboczych od daty losowania na stronie 
internetowej www.olesnica.wroc.pl.  
Dodatkowo Organizator może zadzwonić do Laureatów.  

 

Warunkiem przyznania prawa do wygranej nagrody jest osobiste dostarczenie 
do siedziby Organizatora Loterii lub przesłanie drogą e-mailową na adres e-mail: 
loteria@olesnica.wroc.pl przez Laureata w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania wiadomości od Organizatora o wygranej, dokumentu potwierdzającego 
złożenie deklaracji PIT za 2022 rok: 
 

 - wydanego przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy oraz kopię pierwszej strony  złożonej 
deklaracji PIT za 2022 rok (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawierającej 
informacje finansowe, dane te mogą zostać zakryte); 
lub 
- kopię pierwszej strony  złożonej deklaracji PIT za 2022 rok z pieczątką Urzędu 
Skarbowego w Oleśnicy (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawierającej 
informacje finansowe, dane te mogą zostać zakryte); 
lub 
- w przypadku  składania  deklaracji podatkowej PIT w formie elektronicznej  
za pośrednictwem sieci Internet lub usługi e-PIT- dokument Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru oraz kopię pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2022 rok z nadanym 
numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym 
znajdującym się na dokumencie UPO (w przypadku pierwszej strony deklaracji 
zawierającej informacje finansowe, dane te mogą zostać zakryte). 
 

W przypadku wysłania ww. dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji PIT 
za 2022 rok w formie skanu, dokument powinien być czytelny i powinien być zapisany 
w formacje PDF lub JPG o rozmiarze nie większym niż 5 MB, w temacie e-mail wpisując: 
loteria "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica" oraz imię i nazwisko Laureata.  
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Dokumenty potwierdzające złożenie deklaracji PIT za 2022 rok po wskazanym terminie  
zostaną uznane za nieważne. 
 
W przypadku niespełnienia warunków Regulaminu przez Laureata lub Laureatów, 
Organizator uruchomi procedurę zawiadamiania o wygranej i potwierdzenia prawa 
do wygranej dla Laureata rezerwowego lub Laureatów rezerwowych.  

 
5.2. Nagrody zostaną przekazane na wskazane przez Laureatów konta bankowe w terminie 

do dnia 31.08.2023 r. (decyduje data nadania przelewu). 
 
5.3. Warunkiem wydania  nagród  pierwszego, drugiego i trzeciego  stopnia  w Loterii 

jest podpisanie przez Laureatów Protokołu przyjęcia nagrody, który zawiera miejsca 
na wpisanie danych Laureata: imienia, nazwiska, PESEL, serię i numer dowodu 
osobistego, adres zamieszkania, numer konta bankowego, na które zostanie 
przekazana (przelew bankowy) nagroda.  

 
5.4.   Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 
26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) art. 21 ust. 1 
lit. 6a, przed wydaniem nagród, których jednostkowa wartość przekracza 2 280,00 zł 
Organizator pobiera (potrąca) zaliczkę na zryczałtowany podatek od nagrody 
w wysokości 10 % wartości nagrody, a następnie przekazuje tą zaliczkę do właściwego 
urzędu skarbowego. 

 
5.5. Nagrody nieodebrane w terminie do dnia 08.09.2023 r. przechodzą do dyspozycji 

Organizatora Loterii. 
Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 
 

5.6. Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 
Wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 
6.  Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii  

 
6.1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora 

Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje 
się osoba posiadająca Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów 
ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i Regulaminu przedmiotowej 
loterii. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.  

6.2.  Komisja sporządza protokół z losowania nagród z podaniem wyników Loterii. 
6.3.  Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie 

Organizatora Loterii. 
6.4.  Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających                  

z niniejszego Regulaminu. 
6.5.  Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 
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7.  Postępowanie reklamacyjne  
 
7.1. Reklamacje są zgłaszane w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy 

Oleśnica lub w formie pisemnej i przesłane (listem poleconym) na adres Gmina 
Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: loteria@olesnica.wroc.pl 
z dopiskiem – „Reklamacja - Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica" z podaniem imienia 
i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku 
zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry 
podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

 Reklamacje są zgłaszane w terminie do dnia 20.09.2023 r., decyduje data wpływu. 
7.2.  Reklamacje rozpatruje Komisja. 
7.3.  Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie 

Uczestnika o jego wyniku, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Oleśnica (data 
stempla), data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości 
e-mail. 

7.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo                                            
do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

7.5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej 
wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 
W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega 
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi 
na reklamację. 

 
8. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii 
 
8.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych”, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str.1), Organizator Loterii informuje, 
że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Loterii jest Wójt Gminy 
Oleśnica reprezentujący Gminę Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych 
Osobowych 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 
iodo@olesnica.wroc.pl, adres do korespondencji: Gmina Oleśnica z siedzibą 
w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. 
 

8.2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach: 
w związku z przetwarzaniem danych Uczestników Loterii w celu przeprowadzenia 
Loterii, tj. w celu: 
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- przyjmowania zgłoszeń do Loterii – podstawą prawną jest zgoda uczestnika 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
- ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody – podstawą prawną 
jest zgoda uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
- wydania nagrody – podstawą prawną jest zgoda uczestnika na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO; 
- rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawą prawną jest zgoda uczestnika 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
- wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 
ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami 
sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); 
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywa się zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

8.3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do wzięcia udziału w Loterii. 

8.4. Uczestnikowi Loterii przysługuje: 
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,  
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 

danych osobowych, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 

osobowych, 
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

8.5. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych 
z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych 
do Administratora Danych Osobowych na adres: Gmina Oleśnica ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, lub na adres mailowy: iodo@olesnica.wroc.pl. 
 W takim przypadku Administrator Danych Osobowych nie będzie dalej przetwarzał 
danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy 
do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw 
lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe 
są przetwarzane z naruszeniem przepisów. 

8.7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora Danych 
Osobowych innym podmiotom, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi 
serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych 
i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, 
podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym 
Organizatora Loterii doradczo,  prawnie i księgowo oraz Urzędowi Skarbowemu 
w Oleśnicy, w celu rozliczenia podatkowego.  

8.8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia 
ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe 
Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 
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8.9. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8.10. Administrator Danych Osobowych nie korzysta z systemów służących 
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, 
w tym profilowania. 

 
9. Postanowienia końcowe  
 
9.1. Przystąpienie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Loterii (wymóg 

niezbędny do uczestnictwa w Loterii).  
9.2. Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w terminie od dnia 03.01.2023 r. 

do 29.09.2023 r. na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl w terminie od dnia 
03.01.2023 r. do 29.09.2023 r. oraz w siedzibie Organizatora Loterii. 

9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 
od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody.  

9.3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym 
Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa.  

9.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781). 
 

 
       Organizator  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


