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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
POD TYTUŁEM „PRZESIĄDŹ SIĘ NA KARTĘ!” 

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem loterii promocyjnej pt. „Przesiądź się na kartę!” (zwanej dalej: „loterią 
promocyjną” lub „Loterią”) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Tatrzańskiej 8, 60-413 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru 
przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 779-21-83-071, 
REGON 634370884 (dalej: „Organizator”). 

1.2 Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.). Loteria jest prowadzona na 
podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie  
z postanowieniami niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”). 

1.3 Loteria odbywa się w okresie od dnia 29 stycznia 2016 roku do dnia 5 maja 2016 roku (jest to 
ostatni dzień rozpatrywania reklamacji) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Przystąpienie do 
udziału w Loterii będzie możliwe w okresie od dnia 29 stycznia 2016 roku od godz. 00:00:05 do 
dnia 12 marca 2016 roku do godz. 23:59:59, w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu. 

1.4 W Loterii promowane jest dokonywanie płatności kartą płatniczą VISA lub MasterCard (w tym 
kartą Maestro) za zakup towarów lub usług w sklepach sieci handlowych: Biedronka, Selgros, 
Hebe, Media Markt, Saturn lub na dowolnej stacji paliw sieci Lukoil (dalej: „Partnerzy Loterii”) 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   

1.5 Loteria promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych, biorących udział w Loterii jako konsumenci w rozumieniu art. 
221 Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu oraz 
posiadają miejsce zamieszkania w Polsce (dalej: „Uczestnicy”). 

1.6 Udział w loterii promocyjnej jest dobrowolny. 

1.7 W Loterii nie mogą brać udziału: 

1.7.1 członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia): 
Albedo Marketing Sp. z o.o., Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą w 
Warszawie, spółki VISA Europe Services Inc. (Delaware, USA) i spółek powiązanych z 
nią kapitałowo, spółki MasterCard Europe i spółek powiązanych z nią kapitałowo, a 
także członkowie ich rodzin;  

1.7.2 członkowie organów podmiotów prowadzących sklepy sieci: Biedronka, Selgros, Hebe, 
Media Markt, Saturn lub stacje paliw sieci Lukoil a także członkowie ich rodzin.  

Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, 
dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

1.8 Organizator utworzył stronę internetową Loterii pod adresem www.zakupybezgotowki.pl 
(dalej: „strona internetowa Loterii”). 

  

http://www.zakupybezgotowki.pl/


2 
 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 

2.1 W loterii promocyjnej może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt. 1.5. z zastrzeżeniem pkt. 
1.7. Regulaminu, która w okresie od dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia 12 marca 2016 r. spełni 
łącznie poniższe warunki: 

2.1.1 dokona płatności za zakup dowolnych towarów lub usług  
(z zastrzeżeniem pkt. 2.5 Loterii) przy użyciu karty płatniczej MasterCard (w tym karty 
płatniczej Maestro) lub VISA (dalej: „Transakcja”) w: 

2.1.1.1 dowolnym sklepie lub stacji paliw należących do sieci Partnerów Loterii 
znajdujących się na terenie Polski wskazanych w punkcie 1.4 Regulaminu, 

2.1.1.2 lub w sklepach internetowych prowadzonych pod adresami: 
https://mediamarkt.pl/ oraz https://saturn.pl/. 

2.1.2 zachowa oryginał wydruku z urządzenia obsługującego płatność kartą 
potwierdzającego dokonanie Transakcji lub oryginał wydrukowanego potwierdzenia 
płatności z banku, o którym mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, do końca okresu trwania 
loterii tj. do dnia 5 maja 2016 roku. 

2.1.3 zgłosi swój udział w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
dostępnego na stronie internetowej Loterii www.zakupybezgotowki.pl w okresie od 
dnia 29 stycznia 2016 roku od godziny 00:00:05 do dnia 12 marca 2016 roku do 
godziny 23:59:59. 

2.2 W przypadku Partnerów Loterii w postaci sieci sklepów MediaMarkt oraz Saturn, Transakcja,  
o której mowa w pkt. 2.1.1 Regulaminu, może być dokonana również w sklepach 
internetowych prowadzonych pod adresami: https://mediamarkt.pl/ oraz https://saturn.pl/.  
W takim przypadku Uczestnik zamiast oryginału wydruku z urządzenia obsługującego płatność 
kartą potwierdzającego dokonanie Transakcji (por. pkt. 2.1.2 Regulaminu) powinien 
samodzielnie uzyskać i zachować oryginał wydrukowanego potwierdzenia płatności z banku, 
który wydał Uczestnikowi kartę, którą dokonano Transakcji (np. wygenerowanego 
elektronicznie z internetowego systemu transakcyjnego banku potwierdzenia wykonania 
operacji, sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy – Prawo bankowe).  

2.3 W loterii promocyjnej akceptowane są wszelkie Transakcje dokonywane za pośrednictwem 
kart płatniczych wydanych przez MasterCard (w tym karty płatnicze Maestro) lub VISA, bez 
względu na rodzaj karty płatniczej, w tym również płatności zbliżeniowe typu mobile (tj. 
dokonywane przy użyciu telefonu) oraz płatności on-line opisane w pkt. 2.2, jeśli dla ich 
potrzeb wykorzystywana jest ww. karta płatnicza. Nie jest wymagane, aby Uczestnik był 
właścicielem karty płatniczej, przy pomocy której dokonywana jest Transakcja (tzn. jego 
nazwisko nie musi widnieć na karcie płatniczej), jednakże dokonanie przez Uczestnika 
Transakcji przy pomocy danej karty nie może mieć charakteru bezprawnego (tzn. nie jest 
akceptowane dokonanie płatności na przykład: kartą ukradzioną lub przywłaszczoną, a także 
jakakolwiek inna płatność dokonana bez wiedzy lub zgody właściciela karty płatniczej oraz 
płatność dokonana przez osobę inną niż Uczestnik).  

2.4 Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii zgodnie z pkt 2.1.3 Regulaminu powinno nastąpić 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Loterii 
www.zakupybezgotowki.pl i obejmuje wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych 
takich jak:   

2.4.1 imię i nazwisko Uczestnika; 

2.4.2 adres e-mail Uczestnika; 

2.4.3 numer telefonu komórkowego Uczestnika; 

https://mediamarkt.pl/
http://www.zakupybezgotowki.pl/
https://mediamarkt.pl/
https://saturn.pl/
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2.4.4 miejsce dokonania Transakcji (sklep, stacja paliw lub sklep internetowy); 

2.4.5 numer urządzenia obsługującego płatność kartą (TID, POS ID, Terminal lub inny 
określający numer urządzenia) z potwierdzenia płatności kartą (w przypadku Transakcji 
innych niż wskazane w pkt. 2.2 Regulaminu); 

2.4.6 numer rachunku z wydruku urządzenia potwierdzającego płatność kartą, którego 
dotyczy Transakcja (w przypadku Transakcji innych niż wskazane w pkt. 2.2 
Regulaminu); 

2.4.7 kwota Transakcji z zastrzeżeniem pkt. 2.5; 

2.4.8 data dokonania Transakcji; 

2.4.9 nazwa banku, który wydał kartę. 

2.5 Transakcja dokonana przed Uczestnika zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu, uprawniająca go do  
udziału w Loterii, nie może dotyczyć zakupu produktów takich jak: produkty alkoholowe, 
wyroby tytoniowe, broń palna, substancje psychotropowe, środki odurzające, a także leki, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające 
refundacji ze środków publicznych. Jeśli Transakcja dotyczyła zakupu jakichkolwiek ww. 
produktów, to Uczestnik powinien podać w formularzu zgłoszeniowym kwotę Transakcji bez 
uwzględnienia wartości tych produktów. 

2.6 Poza powyższym Uczestnik powinien w formularzu zgłoszeniowym złożyć oświadczenie, że: 

2.6.1 zapoznał się z Regulaminem Loterii i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia 
warunki uczestnictwa zgodnie z pkt. 1.5 i 2.1 Regulaminu; 

2.6.2 wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu 
zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pt. „Przesiądź się na 
kartę!”, w szczególności w celu wydania nagród i ogłoszenia wyników Loterii poprzez 
publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska laureatów Loterii na stronie 
internetowej Loterii;  

2.6.3 zgłaszana przez niego Transakcja, uprawniająca go do udziału w Loterii, nie dotyczyła 
zakupu produktów takich jak: produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe, broń palna, 
substancje psychotropowe, środki odurzające, a także leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające 
refundacji ze środków publicznych, a jeśli dotyczyła ich częściowo, to kwota Transakcji 
podana w formularzu zgłoszeniowym nie uwzględnia wartości ww. produktów; 

2.6.4 zgłaszana przez niego Transakcja nie została w jakikolwiek sposób anulowana i/lub nie 
otrzymał zwrotu pieniędzy za dokonaną Transakcję (np. w wyniku dokonania zwrotu 
towaru, którego zakupu dotyczyła Transakcja lub odstąpienia od umowy, której 
dotyczyła Transakcja itd.). 

2.7 Uczestnik powinien złożyć każde z powyższych oświadczeń oddzielnie, tj. zaznaczyć każde  
z tych oświadczeń z osobna. Wykonanie wszystkich czynności opisanych w pkt. 2.1-2.6 
Regulaminu zwane będzie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. Wyłącznie wykonanie 
wszystkich czynności opisanych w pkt. 2.1-2.6 Regulaminu uprawnia do wzięcia udziału  
w Loterii. 

2.8 Na adres e-mail podany przez Uczestnika zgodnie z pkt. 2.4.2 Regulaminu zostanie wysłane 
potwierdzenie w ciągu 30 minut od przyjęcia Zgłoszenia i przyznania Uczestnikowi losów 
loteryjnych, stanowiące dowód zgłoszenia udziału Uczestnika w Loterii. W przypadku, gdyby 
Uczestnik nie otrzymał e-maila zwrotnego w powyższym terminie, powinien niezwłocznie 
skontaktować się z Organizatorem (pod adres email wskazany na stronie internetowej Loterii), 
gdyż może to oznaczać, że z powodu błędu systemu lub innych okoliczności niezależnych od 
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Organizatora, Zgłoszenie nie dotarło do Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest także do 
sprawdzenia czy potwierdzenie nie zostało umieszczone automatycznie w katalogu SPAM w 
poczcie elektronicznej Uczestnika. 

2.9 Zgłoszenie udziału w Loterii zgodnie z pkt 2.4-2.6 Regulaminu jest możliwe od dnia 29 stycznia 
2016 roku od godziny 00:00:05 do dnia 12 marca 2016 r. do godziny 23:59:59. 

2.10 Jeden wydruk z urządzenia obsługującego płatność kartą, będący dowodem dokonania 
Transakcji, lub dowód dokonania Transakcji w sklepie internetowym o którym mowa w pkt. 2.2 
Regulaminu, upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia w Loterii. Uczestnik nie może 
ponadto zgłosić więcej niż jednej Transakcji dotyczącej tego samego zakupu, tj. może zgłosić 
tylko jedną Transakcję odnoszącą się do tego samego rachunku – dowodu sprzedaży, np. 
paragonu. Jeżeli np. płatność za zakup została dokonana przez Uczestnika dwiema lub większą 
liczbą pojedynczych Transakcji, Uczestnik może zgłosić w Loterii tylko jedną z tych Transakcji. 
Każdy przesłany formularz zgłoszeniowy to jedno Zgłoszenie w loterii promocyjnej.  

Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w Loterii, pod warunkiem 
każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 2.1-
2.6 Regulaminu, a także każdorazowo przy użyciu tych samych danych osobowych. Ponowne 
zgłoszenie udziału w Loterii przez tę samą osobę przy użyciu innych danych osobowych stanowi 
rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii  
i pozbawienia jej prawa do nagrody. 

2.11 Każdorazowe dokonanie Transakcji oraz wykonanie pozostałych czynności wymienionych  
w niniejszym Regulaminie uprawnia Uczestnika do uzyskania przynajmniej jednego losu 
loteryjnego, biorącego udział w losowaniu zgodnie z pkt 4.5 Regulaminu.  

Losy w Loterii przyznawane są w ten sposób, że za każdą zgłoszoną w Loterii Transakcję 
Uczestnikowi zostanie przyznany jeden los, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeśli 
Transakcja została dokonana przez Uczestnika na kwotę wyższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć 
złotych 00/100), to za każde przekroczone  10,00 zł wartości Transakcji Uczestnik otrzyma po 
jednym kolejnym losie. Dla przykładu: za dokonanie Transakcji w kwocie od 10,01 zł (słownie: 
dziesięć złotych 01/100) do 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Uczestnikowi 
zostaną przyznane dwa losy; za dokonanie Transakcji w kwocie od 20,01 zł (słownie: 
dwadzieścia złotych 01/100) do 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) Uczestnikowi 
zostaną przyznane trzy losy; za dokonanie Transakcji w kwocie od 30,01 zł (słownie: trzydzieści 
złotych 01/100) do 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) Uczestnikowi zostaną 
przyznane cztery losy itd. 

2.12 Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie 
okresu wskazanego w punkcie 2.1.3 Regulaminu nie biorą udziału w Loterii. 

2.13 Jeśli jeden Uczestnik zgłosi wielokrotnie w Loterii tę samą Transakcję, Organizator do udziału  
w Loterii przyjmie tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie danego Uczestnika dotyczące  
danej Transakcji.  

2.14 O chwili przesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez 
Organizatora. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez 
Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer teleinformatyczny 
Organizatora. 

2.15 Wydruk z urządzenia obsługującego płatność kartą potwierdza dokonanie Transakcji w 
rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 

2.15.1 jest oryginalny i prawdziwy, tzn.: wystawiony przez sklep lub stację benzynową, 
których dane się na nim znajdują, zawiera numer urządzenia, oznaczenie wydawcy 
karty płatniczej, nie jest podrobiony lub sfałszowany; 
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2.15.2 nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy 
jego autentyczności, w szczególności wydruk z urządzenia obsługującego płatności 
kartą nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi 
połączenia dwóch różnych wydruków; 

2.15.3 data i godzina widniejąca na wydruku z urządzenia obsługującego płatność kartą lub 
transakcji internetowych przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 
29 stycznia 2016 roku o godzinie 00:00:05 i nie później niż 12 marca 2016 r. o godz. 
23:59:59. 

2.16 W razie powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do wiarygodności wydruku z urządzenia 
obsługującego płatność kartą lub dowodu dokonania Transakcji internetowej, będącego 
podstawą udziału w Loterii i wydania nagrody Laureatowi, Organizator zastrzega sobie 
możliwość ich weryfikowania poprzez porównanie ich z raportami kasowymi z danego dnia, 
udostępnionymi przez Partnerów Loterii. W sytuacji, gdy weryfikacja wydruku wykaże 
jakiekolwiek nieprawidłowości, zwłaszcza jeśli podana przez Uczestnika kwota Transakcji 
choćby w części dotyczyła zakupu produktów, o których mowa w pkt 2.5 Regulaminu, może to 
stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z udziału w Loterii i pozbawienia go prawa do 
nagrody. Jeśli Uczestnik nie zostanie wykluczony z udziału w Loterii, to kwotę zweryfikowanej 
Transakcji zmniejsza się o wartość produktów, o których mowa w pkt 2.5 Regulaminu i na tej 
podstawie dokonuje się pozbawienia Uczestnika losów przyznanych mu niezasadnie. Uczestnik 
zachowuje losy, które zostały mu przyznane jako pierwsze na podstawie pkt. 2.11 Regulaminu, 
w granicach właściwej wartości zweryfikowanej Transakcji.  

3 PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ 

3.1 Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych do wydania w Loterii wynosi 2.447.802,00 zł 
(słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwa złote 00/100) brutto. 
Liczba nagród będzie ograniczona i wyniesie 210 (słownie: dwieście dziesięć) sztuk. 

3.2 Nagrodami w Loterii są 42 (słownie: czterdzieści dwie) Nagrody Główne oraz 168 (słownie: sto 
sześćdziesiąt osiem) Nagród II stopnia. 

3.3 Na jedną Nagrodę Główną składają się dwie części:  

3.3.1 Część pierwsza: samochód Ford Focus wersja Trend hatchback 5-drzwiowa, poj. silnika 
1.6, moc 105 KM, o wartości 46.333,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta 
trzydzieści trzy złote 00/100) brutto 

3.3.2 Część druga: dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 5.148 zł (słownie: pięć tysięcy 
sto czterdzieści osiem złotych), przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku 
dochodowego od wygranej w Loterii. 

Łączna wartość jednej Nagrody Głównej wynosi 51.481,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 
tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 00/100). 

3.4 Nagrodę II stopnia stanowi tablet iPad mini 4 16 GB o wartości 1.700,00 zł (słownie: tysiąc 
siedemset złotych 00/100) brutto. 

3.5 Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną 
nagrodę rzeczową. Laureatowi nie przysługuje również prawo zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród. 

3.6 Przy wydaniu Nagrody Głównej Organizator w trybie art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych potrąci dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą część 
Nagrody Głównej, w celu przeznaczenia jej na pokrycie zryczałtowanego podatku 
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dochodowego od wygranych w loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  

3.7 Nagrody II stopnia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 
21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ 

4.1 Komputer z zainstalowanym specjalnym systemem, działający w siedzibie Organizatora 
mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, rejestruje nadchodzące Zgłoszenia 
przesyłane przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Loterii, począwszy od 
dnia 29 stycznia 2016 roku od godz. 00:00:05  do dnia 12 marca 2016  roku do godz. 23:59:59  
i na podstawie tych Zgłoszeń automatycznie przyznaje Uczestnikom losy loteryjne.  

4.2 Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej, zapewniającej 
losowość wyników Loterii. Komputer, o którym mowa w pkt 4.1. Regulaminu jako urządzenie 
do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw 
grających i realizacji przepisów ww. ustawy, a także jest eksploatowany przez Organizatora 
jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany 
przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy. 

4.3 Laureatami loterii promocyjnej zostają wylosowani Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe 
Zgłoszenia i spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie  
(dalej: „Laureaci”). 

4.4 W Loterii przewidziano losowania dwóch rodzajów nagród: Nagród Głównych oraz Nagród II 
stopnia. W każdym losowaniu rozlosowywana jest jedna Nagroda Główna oraz cztery Nagrody 
II stopnia. 

4.5 Losowanie Nagród Głównych oraz Nagród II stopnia odbywa się w każdy dzień okresu od dnia  
1 lutego 2016 r. do dnia 13 marca 2016 r. (łącznie odbędą się 42 losowania nagród).  
W kolejnych losowaniach biorą udział wszystkie losy przyznane w Loterii od dnia 29 stycznia 
2016 r. od godz. 00:00:05 do dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia losowania. Dla 
przykładu: w losowaniu w dniu 1 lutego 2016 r. biorą udział wszystkie losy przyznane w Loterii 
od dnia 29 stycznia 2016 r. od godz. 00:00:05 do dnia 31 stycznia 2016 r. godz. 23:59:59; w 
losowaniu w dniu 14 lutego 2016 r. biorą udział wszystkie losy przyznane w Loterii do dnia 13 
lutego 2016 r. godz. 23:59:59; w losowaniu w dniu 13 marca 2016 r. biorą udział wszystkie losy 
przyznane w Loterii do dnia 12 marca 2016 r. godz. 23:59:59. W kolejnych losowaniach nie 
biorą jednak udziału losy, które wcześniej zostały wylosowane w Loterii jako zwycięskie. 

4.6 Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii nie więcej niż jedną Nagrodę Główną i nie więcej niż  
jedną Nagrodę II stopnia. 

4.7 Dla każdej Nagrody Głównej zostanie wylosowanych dodatkowo 2 (słownie: dwóch) Laureatów 
rezerwowych (tj. dwa dodatkowe rezerwowe losy loteryjne). W przypadku, gdy los, który 
zostanie wylosowany jako podstawowy nie spełnia wszystkich warunków wymaganych 
Regulaminem lub Laureat (tj. Uczestnik, któremu przyznano ten los) nie spełni wszystkich 
warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, to prawo do danej 
Nagrody Głównej przechodzi na Uczestnika, którego los wylosowany został jako rezerwowy 
numer 1, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki wydania Nagrody Głównej 
określone w Regulaminie. W przypadku, gdy dla losu wylosowanego jako rezerwowy numer  
1 nie zostaną spełnione wszystkie warunki wydania Nagrody Głównej określone  
w Regulaminie, to prawo do Nagrody Głównej przechodzi na Uczestnika, którego los 
wylosowany został jako rezerwowy numer 2, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie 
warunki wydania Nagrody Głównej określone w Regulaminie. W przypadku, gdy dla losu 
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wylosowanego jako rezerwowy numer 2 nie zostaną spełnione wszystkie warunki wydania 
Nagrody Głównej określone w Regulaminie, dana Nagroda Główna pozostaje własnością 
Organizatora. Losy laureatów rezerwowych biorą udział w kolejnych losowaniach.  

4.8 Organizator powiadamia Laureata każdej nagrody, na swój koszt, o wylosowaniu jego losu 
loteryjnego, telefonicznie na numer telefonu, podany przez Laureata w formularzu 
zgłoszeniowym. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody w ciągu 2 dni 
kalendarzowych od dnia wylosowania jego losu loteryjnego. Laureat zobowiązany jest odebrać 
połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, potwierdzić swoje 
uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail). Próba 
uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie 
krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno 
obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata.  
W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po  
5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty 
głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie 
nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba 
ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. W wypadku 
braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej 
procedurą, zostanie on poinformowany o wygranej (na koszt Organizatora) w tym samym dniu 
za pomocą SMS-a o następującej treści: „Twój los w loterii „Przesiądź się na kartę!” został 
wylosowany jako zwycięski. Skontaktuj się z Organizatorem pod nr 61 86 90 420”. 

4.9 W nieprzekraczalnym terminie 9 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia o wygranej 
zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu (tj. połączenia telefonicznego lub wysłania SMS przez 
Organizatora zgodnie z pkt. 4.8. Regulaminu, decyduje data doręczenia do Organizatora) 
Laureat jest zobowiązany doręczyć: osobiście, kurierem albo listem poleconym z dopiskiem na 
kopercie „Przesiądź się na kartę!” na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-
413 Poznań, dokumenty (dalej: „Dokumenty”) zawierające: 

4.9.1 oświadczenie Uczestnika o jego imieniu, nazwisku, adresie zamieszkania lub adresie 
doręczenia nagrody (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania), adresie e-mail oraz 
numerze telefonu komórkowego – dane te muszą być zgodne z danymi podanymi 
zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu; 

4.9.2 czytelną kserokopię dowodu tożsamości, potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek 
Laureata;  

4.9.3 oryginalny wydruk z urządzenia obsługującego płatność kartą lub potwierdzenie 
dokonania Transakcji w sklepie internetowym, o którym mowa w pkt. 2.2 Regulaminu 
na podstawie którego Uczestnik otrzymał zwycięski los, a którego dane będą zgodne z 
podanymi przez Uczestnika na podstawie pkt. 2.4 Regulaminu; 

4.9.4 oświadczenia Laureata o następującej treści: „Oświadczam, że Transakcja, na 
podstawie której otrzymałem(-am) zwycięski los, została dokonana przeze mnie 
samodzielnie, tj. przy użyciu karty płatniczej, której jestem właścicielem lub którą 
mogłem(-am) zgodnie z prawem dokonać płatności, a ponadto oświadczam, że nie 
jestem członkiem organów ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) 
następujących podmiotów: Albedo Marketing Sp. z o.o., Fundacji Rozwoju Obrotu 
Bezgotówkowego z siedzibą w Warszawie, spółki VISA Europe Services Inc. (Delaware, 
USA) ani spółek powiązanych z nią kapitałowo, spółki MasterCard Europe ani spółek 
powiązanych z nią kapitałowo, a także członkiem organów podmiotów prowadzących 
sklepy sieci: Biedronka, Hebe, Media Markt, Saturn, Selgros i stacje paliw sieci Lukoil 
lub członkiem rodziny takiej osoby”; 
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4.9.5 w przypadku, gdyby odbiór Nagrody Głównej miał nastąpić przez osobę inną niż 
Laureat – oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o grach 
hazardowych, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, udzielonego 
osobie innej niż Laureat, upoważniającego tę osobę do odebrania nagrody w imieniu 
Laureata zgodnie ze sposobem odbioru nagrody określonym w niniejszym Regulaminie 
(dalej: „Pełnomocnictwo”). Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie 
do odbioru w imieniu Laureata zaświadczenia o uzyskanej przez niego nagrodzie. 

4.10 W przypadku, gdy Laureat dokonał Transakcji, na podstawie której otrzymał zwycięski los,  
w warunkach, o których mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, zamiast oryginału wydruku z urządzenia 
obsługującego płatność kartą, potwierdzającego dokonanie Transakcji (por. pkt. 4.9.3 
Regulaminu) powinien doręczyć Organizatorowi oryginał wydrukowanego potwierdzenia 
płatności z banku, który wydał Uczestnikowi kartę, którą dokonano Transakcji (np. 
wygenerowanego elektronicznie z internetowego systemu transakcyjnego banku 
potwierdzenia wykonania operacji, sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy – Prawo 
bankowe), na którym Uczestnik powinien złożyć własnoręczne oświadczenie, że Transakcja 
została dokonana przy pomocy karty płatniczej MasterCard (w tym karty płatniczej Maestro) 
lub VISA. Dane wynikające z takiego potwierdzenia powinny być zgodne z podanymi przed 
Uczestnika na podstawie pkt. 2.4 Regulaminu. 

4.11 Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do 
wzięcia udziału w loterii promocyjnej i otrzymania w niej nagród. 

4.12 Brak doręczenia przez Laureata wszystkich Dokumentów w sposób i terminie określonym w pkt 
4.9. Regulaminu, doręczenie Dokumentów niezgodnych z danymi podanymi przez Uczestnika 
na podstawie pkt. 2.4 Regulaminu lub też Dokumentów przerobionych, podrobionych, albo 
nieczytelnych, powoduje utratę prawa do nagrody. Nieprzyznana nagroda pozostaje 
własnością Organizatora albo prawo do niej przechodzi na Laureata rezerwowego,  
o ile Laureat taki został wyłoniony i spełnia warunki otrzymania nagrody.  

4.13 Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imion i pierwszych liter nazwisk 
Laureatów na stronie internetowej Loterii. Publikacja wyników Loterii nastąpi po 
potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów do otrzymania nagrody w Loterii, nie 
później jednak niż do 15 kwietnia 2016 roku. 

4.14 Nagrody Główne zostaną wydane poszczególnym ich Laureatom w terminie uzgodnionym 
indywidualnie pomiędzy Organizatorem i poszczególnymi Laureatami Nagrody Głównej. 
Nagrody Główne mogą być wydawane ich Laureatom w różnych terminach, jednakże nie 
później niż do dnia 20 kwietnia 2016 roku. 

4.15 Laureat Nagrody Głównej lub jego pełnomocnik będzie zobowiązany przed wydaniem mu 
nagrody dopełnić następujących formalności w celu odbioru nagrody: 

4.15.1 udostępnić swój dowód tożsamości, którego kserokopia została przez Laureata 
doręczona wcześniej zgodnie z pkt. 4.9.2. Regulaminu, dla potwierdzenia danych 
osobowych laureata; 

4.15.2 wypełnić i podpisać protokół odbioru nagrody. 

W przypadku odbioru Nagrody Głównej przez pełnomocnika Laureata, pełnomocnik powinien 

przed wypełnieniem i podpisaniem protokołu odbioru nagrody udostępnić swój dowód 

tożsamości w celu potwierdzenia swoich danych osobowych wynikających z Pełnomocnictwa 

przedstawionego przez Laureata zgodnie z pkt. 4.9.5 Regulaminu. 
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4.16 Z chwilą spełnienia wymogów określonych w pkt. 4.15. Regulaminu uznaje się, że Nagroda 
Główna przeszła na własność Laureata. Laureat otrzyma od Organizatora kluczyki do 
samochodu oraz wszelką dokumentację niezbędną dla jego zarejestrowania.  

4.17 Nagrody II stopnia zostaną wydane ich Laureatom najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2016 roku. 
Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora przesyłką kurierską na adres wskazany przez 
Laureata zgodnie z pkt 4.9.1. Regulaminu. Wydanie nagrody w Loterii poczytuje się za 
dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru. 

4.18 Brak odbioru nagrody w ostatecznym terminie z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie 
Laureata (np. brak odbioru przesyłki) sprawia, że nagroda pozostaje własnością Organizatora  
i nie podlega wydaniu temu Laureatowi. 

4.19 Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie 
sposobu wydania nagrody. 

4.20 Zastrzega się, że Uczestnik, który przesłał w Loterii więcej niż jedno Zgłoszenie może zostać 
zobligowany do doręczenia wszystkich oryginalnych potwierdzeń Transakcji odpowiadających 
ilości dokonanych Zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie doręczyć oryginalnych 
potwierdzeń Transakcji odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń może zostać wykluczony 
z udziału w Loterii. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody nie zostaną mu wydane jako 
uzyskane bezpodstawnie. 

4.21 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego 
Regulaminu, w szczególności w przypadku: 

4.21.1 generowania przez Uczestników Transakcji lub Zgłoszeń w sposób automatyczny; 

4.21.2 generowania przez Uczestników Transakcji w liczbie sprzecznej ze zwyczajowym 
trybem dokonywania płatności kartą (np. celowego dokonywania wielu drobnych 
Transakcji składających się łącznie na płatność za jednorazowy zakup towarów  
lub usług); 

4.21.3 prowadzenia jakichkolwiek innych działań, które stanowią próby obejścia Regulaminu 
lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii, w tym zwłaszcza zawyżania kwot na 
jakie zostały dokonane Transakcje na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego, 
w celu uzyskania większej liczby losów loteryjnych. 

4.22 Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora, o ile postanowienia Regulaminu nie 
zawierają podstawy ich wydania Laureatom rezerwowym. 

4.23 Postanowienia pkt. 4.8-4.22 Regulaminu stosuje się również do Laureatów rezerwowych, z tym 
zastrzeżeniem iż termin powiadomienia Laureata rezerwowego o wygranej zgodnie z pkt. 4.8. 
Regulaminu rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin 
spełnienia wszystkich warunków wydania Nagrody Głównej określonych w Regulaminie przez 
Laureata podstawowego albo Laureata rezerwowego wylosowanego wcześniej dla tej Nagrody 
bądź też pozbawienia takiego Laureata prawa do Nagrody na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 

5 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna 
komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: „Komisja”), która działa na podstawie 
swojego regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. Komisja sprawuje nadzór nad przebiegiem 
Loterii, w tym nad przebiegiem losowań i postępowania reklamacyjnego. W skład Komisji wchodzą: 
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dwóch przedstawicieli Organizatora, w tym osoba legitymująca się stosownym świadectwem 
zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

6 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

6.1 Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać na piśmie reklamacje od dnia 29 stycznia 2016 r. najpóźniej 
do dnia 27 kwietnia 2016 r. (decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi). Reklamacje 
doręczone Organizatorowi po dniu 27 kwietnia 2016 r. nie są rozpatrywane. 

6.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier 
hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 793):  

6.2.1 imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Loterii, 

6.2.2 datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

6.2.3 rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna), 

6.2.4 treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności 
uzasadniających reklamację. 

6.3 Zgłoszenie reklamacyjne należy doręczyć Organizatorowi osobiście albo za pośrednictwem 
kuriera lub listem poleconym na adres Organizatora, tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. 
Tatrzańska 8, 60-413 Poznań z dopiskiem "Reklamacja – Przesiądź się na kartę!”. Forma 
pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.  

6.4 Powiadomienie Uczestnika o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie jego reklamacji 
następuje w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji, nadanego nie później niż 
do dnia 5 maja 2016 roku. 

6.5 Niezależnie od postępowania reklamacyjnego uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do 
dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi. 

6.6 Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy 
od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia 
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1 Uczestnicy loterii promocyjnej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pt. „Przesiądź się na kartę!”, w tym w celu 
wyłonienia Laureatów i wydania nagród. 

7.2 Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii są wykorzystywane do potrzeb niniejszej Loterii, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

7.3 Administratorem danych osobowych uczestników Loterii uzyskanych w wyniku 
przeprowadzania Loterii jest Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą  
w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 1, lok. 36, 02-134 Warszawa, która powierza przetwarzanie 
danych osobowych Organizatorowi. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia 
Loterii. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich 
usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału  
w Loterii i otrzymania w niej nagród. 
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8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1 Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany od dnia 29 stycznia 2016 r. na pisemną 
prośbę przesłaną w okresie Loterii pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Loterii 
www.zakupybezgotowki.pl w terminie od dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia 5 maja 2016 r. 

8.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz inne właściwe przepisy prawa. 

8.3 Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej  
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 612 ze zm.) zgodnie ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej 
oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych z dnia 22 czerwca 
2010 r. (Dz.U. 2013 r., Nr 113, poz. 751). 

8.4 Zasady przeprowadzania loterii promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  

8.5 Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii i przestrzegania  
jego postanowień. 

8.6 Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków przeprowadzania Loterii określonych  
w Regulaminie wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, po 
zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu.  

 

 

http://www.zakupybezgotowki.pl/

