REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Milion Grześków do wygrania”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, jest prowadzona pod nazwą „Milion Grześków
do wygrania”.

1.2.

Organizatorem Loterii „Milion Grześków do wygrania” jest G3 Group sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-253) przy ul. Białołęckiej 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457097, NIP 524275-86-54, REGON: 146623073, zwana 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 2020r.
poz. 2094) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

1.4.

Loteria promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które spełniają postanowienia i warunki
Regulaminu. Osoba biorąca udział w Loterii i spełniająca warunki oraz postanowienia
Regulaminu, zwana jest dalej „Uczestnikiem”.

1.6.

Loteria rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia 2021 roku i kończy w dniu 30 września 2021 roku
(czas trwania Loterii obejmuje okres reklamacyjny).

1.7.

Sprzedaż promocyjna Produktów (dalej zwana „Sprzedażą Promocyjną”) rozpoczyna się w dniu
01 maja 2021 roku i trwa do dnia 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zapasu Produktów.
Organizator zastrzega sobie możliwość istnienia na rynku Produktów w innym terminie niż okres
Sprzedaży Promocyjnej. Zakup produktów promocyjnych przed lub po wyżej wymienionym
terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

1.8.

Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 01 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, okres ten
jest dalej zwany „Okresem Rejestracji Zgłoszeń”. Zgłoszenia można rejestrować wyłącznie
w Okresie Rejestracji Zgłoszeń z zastrzeżeniem pkt. 2.1 i 2.1.1. oraz 4.3. oraz uwzględnieniem
dalszych warunków i postanowień Regulaminu.

1.9.

Sprzedażą uprawniającą do wzięcia udziału w Loterii objęte są wafle Grześki kakaowe
w czekoladzie, w opakowaniach jednostkowych o masie netto 36 g, na których są umieszczone
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informacje o Loterii, zwane „Produktem” lub „Produktami”. Na wewnętrznej stronie
opakowań Produktów nadrukowane są informacje dotyczące wygranej lub braku wygranej
w Loterii.
1.10.

Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii,
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 g rach
hazardowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2094). Organizator wydał regulamin działania Komisji.

1.11.

Z udziału w Loterii wyłączeni są członkowie Komisji Loterii.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

2.1.

Aby wziąć udział w Loterii i móc wygrać jedną z Nagród, o których mowa w pkt. 3.1., osoba
spełniająca warunki i postanowienia Regulaminu musi w okresie od 01 maja 2021 roku i do 30
czerwca 2021 roku dokonać rejestracji zgłoszenia.
Rejestracja wymaga łącznego spełnienia poniższych warunków:
•

podania przez uczestnika następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail,

•

akceptacji Regulaminu,

•

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach loteryjnych, zgodnie
z dalszymi zapisami Regulaminu,

•

zatwierdzenie przez Uczestnika wyżej wymienionych danych poprzez kliknięcie
przycisku „Zagraj”.

Wykonanie przez Uczestnika powyższych czynności zwane jest dalej „Zgłoszeniem”.
2.1.1.

Realizacja Zgłoszenia jest zapisywana w systemie Organizatora i tworzy wraz z innymi
Zgłoszeniami Pulę Zgłoszeń. W trakcie jednej sesji (trwającej od godz. 10:00:00 do 22:00:00
danego dnia trwania Okresu Rejestracji Zgłoszeń) unikalny Uczestnik może zarejestrować
jedno Zgłoszenie. Przez danego, unikalnego Uczestnika rozumie się osobę podającą w trakcie
rejestracji te same dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Rejestracja Zgłoszeń
w danej dobie jest możliwa od godz. 10:00:00 do 22:00:00.

2.2.

Aby wziąć udział w Loterii i móc wygrać jedną z Nagród, o których mowa w pkt. 3.2., osoba
spełniająca warunki i postanowienia Regulaminu musi w okresie Sprzedaży Promocyjnej kupić
co najmniej jeden Produkt. Wszystkie oznaczenia wygranej/przegranej używane w Loterii przez
Uczestnika muszą pochodzić z oryginalnych, jednostkowych opakowań z Produktów
zakupionych przez danego Uczestnika.

2

III.

NAGRODY

3.1.

Nagroda I Stopnia: 305 nagród, każda w postaci zestawu słodyczy marki Grześki o łącznej
wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100) brutto.

3.2.

Nagroda II Stopnia: 1 000 000 nagród, każda w postaci jednego wafla Grześki kakaowe
w czekoladzie, o masie netto 36 g i wartości 1,25 zł (jeden złoty 25/100) brutto.

3.3.

Nagrody I Stopnia oraz Nagrody II Stopnia łącznie zwane są w Regulaminie „Nagrodą” lub
„Nagrodami”.

3.4.

Łączna wartość brutto Nagród w Loterii wynosi 1 259 150,00 zł (słownie: jeden milion dwieście
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

3.5.

Laureat nie może przenieść prawa do wygranej na osoby trzecie.

3.6.

Nagród rzeczowych w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne
nagrody rzeczowe.

3.7.

Unikalny Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 Nagrody I Stopnia. Uczestnik Loterii
może wygrać dowolną liczbę Nagród II Stopnia.

IV.

ZASADY LOSOWOŚCI PRZYDZIAŁU NAGRÓD

4.1.

Nagrody I Stopnia.

4.2.

Okres Rejestracji Zgłoszeń jest podzielony na odrębne okresy dzienne (jeden okres dzienny to
jeden dzień w Okresie Rejestracji Zgłoszeń, dalej „Okres Dzienny” lub „Okresy Dzienne”), gdzie
o przydzieleniu Zgłoszenia do danego Okresu Dziennego decyduje czas zarejestrowania
Zgłoszenia w systemie Organizatora. Okres Dzienny jest ograniczony godzinowo zgodnie
z zapisem poniżej.

4.3.

Wszystkie poprawnie zarejestrowane Zgłoszenia, tj. zarejestrowane osobno dla każdego
Okresu Dziennego (zarejestrowane w systemie Organizatora pomiędzy godziną 10:00:00
a godziną 22:00:00 tego Okresu Dziennego) są nazywane „Pulami Zgłoszeń”. Pomiędzy
godziną 22:00:01 a 09:59:59 rejestracja Zgłoszeń w systemie nie jest możliwa.

4.4.

Do każdej Puli Zgłoszeń przypisanych jest 5 Nagród I Stopnia.
Nagroda I Stopnia przypisana do danej Puli Zgłoszeń zwana jest dalej „Nagrodą Puli”.

4.5.

Losowanie Nagród Puli (dotyczy wyłącznie: Nagrody I Stopnia).
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4.5.1.

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Organizator przeprowadza losowanie unikalnych wyznaczników
czasu (dalej „Wyznaczniki”) osobno dla każdego Okresu Dziennego.

4.5.2.

Komisja losuje dla każdego Okresu Dziennego 5 unikalnych wyznaczników czasu
(godzina:minuta:sekunda), do których zostaną przypisane w sposób losowy dane Nagrody Puli
(jeden wyznacznik = jedna Nagroda Puli).

4.5.3.

Laureatem Nagrody Puli (po spełnieniu pozostałych warunków i postanowień Regulaminu)
zostaje Uczestnik, który zarejestrował Zgłoszenie w najkrótszym okresie po wylosowanym
wyznaczniku czasu. Laureatowi temu przysługuje prawo do Nagrody Puli (po spełnieniu
pozostałych warunków i postanowień Regulaminu) przypisanej w Losowaniu do danego
wylosowanego wyznacznika czasu, z zastrzeżeniem dalszego zapisu. W przypadku, kiedy dane
Zgłoszenie spełnia warunek najkrótszego okresu rejestracji po więcej niż jednym wyznaczniku
czasu Laureatowi przysługuje prawo wyłącznie do jednej Nagrody Puli.

4.5.4.

Losowanie wyznaczników odbędzie się pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 1.10.
Regulaminu, przy ul. Białołęckiej 174 w Warszawie o godzinie 13:00.

4.5.5.

Z przebiegu losowania wyznaczników czasowych Komisja niezwłocznie sporządza protokół
zawierający wyniki Losowania, które są niejawne i mają charakter poufny.

4.5.6.

Losowanie wyznaczników czasowych w Loterii dokonywane jest przy użyciu urządzenia do gier,
które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i jest zarejestrowane przez
właściwy urząd celny lub w trybie ręcznym. O rodzaju losowania decyduje Komisja przed
losowaniem.

4.5.7.

W dniu 06 lipca 2021 roku Organizator przeprowadza losowanie Nagród I Stopnia, które zostały
nieprzyznane (z uwzględnieniem warunków o których mowa w pkt. 4.5.3.) oraz niewydane
w związku z niespełnieniem warunków o których mowa w 5.1.2.) przez Uczestników Loterii,
losowanie to jest zwane „Losowaniem Dodatkowym”.

4.5.8.

Losowanie Dodatkowe jest realizowane ze wszystkich Zgłoszeń prawidłowo zarejestrowanych
w Okresie Rejestracji Zgłoszeń.

4.5.9.

Z przebiegu losowania Komisja niezwłocznie sporządza protokół zawierający wyniki Losowania,
które są niejawne i mają charakter poufny.

4.6.

Nagrody II Stopnia.

4.6.1.

Organizator gwarantuje, że do dnia 01 maja 2021 roku, wprowadzi do dystrybucji w sposób
losowy

1 000 000

Produktów

zawierających

oznaczenie

z postanowieniami Regulaminu, do odbioru Nagrody II Stopnia:

4

uprawniające,

zgodnie

a. Oznaczenie uprawniające do odbioru Nagrody II Stopnia (1 000 000 sztuk):
•

napis na wewnętrznej stronie jednostkowego opakowania z Produktu –
„WYGRALES Grzeski kakaowe 36g"

dalej zwane „Oznaczenie Wygranej”.
b. Oznaczenia, które nie uprawniają do odbioru Nagrody II Stopnia:
•

napis na wewnętrznej stronie jednostkowego opakowania z Produktu –
„Dziekujemy! Sprobuj ponownie”

•

inne napisy/symbole niezgodne z Oznaczeniem Wygranej,

w przypadku, kiedy na wewnętrznej stronie jednostkowego opakowania z Produktów nie ma
żadnych informacji o wygranych (tzn. są bez nadruku po wewnętrznej stronie jednostkowego
opakowania lub nadruk jest uszkodzony lub nieczytelny), jest to równoznaczne z brakiem praw
do Nagrody II Stopnia.
V.

WYDANIE NAGRÓD

5.1.

Procedura wydania Nagród I Stopnia (dotyczy pkt. 4.5.3.).

5.1.1.

Uczestnikowi po zarejestrowaniu Zgłoszenia wyświetla się komunikat informujący o wygranej
lub braku wygranej. Jeżeli wystąpi sytuacja, o której mowa w pkt. 4.5.3., to Organizator
najpóźniej kolejnego dnia roboczego, liczonego od momentu wyświetlenia się komunikatu
informującego o wygranej, wysyła na adres mailowy (dane podane podczas Rejestracji
Zgłoszenia):
•

informację o wygranej,

•

procedurę odbioru Nagrody,

•

link do formularza (dalej „Formularz Nagrody Puli”, dotyczy Nagród
I Stopnia).

5.1.2.

Uczestnik jest zobowiązany najpóźniej do dnia 05 lipca 2021 roku wypełnić i odesłać Formularz
Nagrody Puli (poprzez link zamieszczony w Formularzu Nagrody Puli, wpisując do niego dane
dotyczące Uczestnika (dane obligatoryjne): imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
w krajowej sieci komórkowej oraz adres do realizacji wysyłki Nagrody Puli (ulica,
nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
Niespełnienie powyższych warunków skutkuje brakiem możliwości wydania Nagrody Puli.
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5.1.3.

Po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich postanowień i warunków Regulaminu,
a w szczególności o których mowa w pkt. 5.1.2., Organizator najpóźniej do dnia 30 lipca 2021
roku wyśle pocztą kurierską należną Laureatowi nagrodę. Wysyłka Nagród I Stopnia jest
realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.

Procedura wydania Nagród I Stopnia (dotyczy pkt. 4.5.7. – 4.5.8.)

5.2.1.

Organizator najpóźniej kolejnego dnia roboczego liczonego od daty losowania wysyła na adres
mailowy (dane podane podczas Rejestracji Zgłoszenia):
•

informację o wygranej,

•

procedurę odbioru Nagrody,

•

link do formularza (dalej „Formularz Nagrody Puli”, dotyczy Nagród
I Stopnia).

5.2.2.

Uczestnik jest zobowiązany najpóźniej do dnia 15 lipca 2021 roku wypełnić i odesłać Formularz
Nagrody Puli (poprzez link zamieszczony w Formularzu Nagrody Puli, wpisując do niego dane
dotyczące Uczestnika (dane obligatoryjne): imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
w krajowej sieci komórkowej oraz adres do realizacji wysyłki Nagrody Puli (ulica, nr
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
Niespełnienie powyższych warunków skutkuje brakiem możliwości wydania Nagrody Puli.

5.2.3.

Po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich postanowień i warunków Regulaminu,
a w szczególności o których mowa w pkt. 5.2.2., Organizator najpóźniej do dnia 30 lipca 2021
roku wyśle pocztą kurierską należną Laureatowi nagrodę. Wysyłka Nagród I Stopnia jest
realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3.

Procedura wydania Nagród II Stopnia.

5.3.1.

Nagrodę, o której mowa w pkt. 3.2. Regulaminu wygrywa Uczestnik, który na wewnętrznej
stronie jednostkowego opakowania z Produktu odnalazł Oznaczenie Wygranej zgodne
z pkt. 4.6.1. ppkt. a. Regulaminu. Za jedno oryginalne opakowanie jednostkowe z Produktu
z nadrukowanym Oznaczeniem Wygranej na wewnętrznej jego stronie przysługuje jedna
Nagroda II Stopnia.

5.3.2.

Warunkiem odebrania Nagrody II Stopnia jest przekazanie, w terminie od dnia 01 maja 2021
roku do dnia 31 lipca 2021 roku, oryginalnego jednostkowego opakowania z Produktu
z Oznaczeniem Wygranej osobie wskazanej przez Organizatora w punkcie (sprzedaży
detalicznej Produktów lub wydań nagród) oznaczonym naklejką, biorącym udział w wydawaniu
nagród. Opakowania, o których mowa powyżej, nie są zwracane Uczestnikowi Loterii. Uczestnik
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może wymienić jednorazowo maksymalnie 10 sztuk opakowań. Aktualna lista punktów
(sprzedaży detalicznej Produktów lub wydań nagród), uprawnionych do wydawania Nagród II
Stopnia, jest opublikowana na stronie www.grzeski.pl.
5.4.

Nagroda wydawana jest Laureatowi przez osobę wskazaną przez Organizatora, bezpośrednio
po spełnieniu przez Laureata warunku wskazanego w punkcie poprzedzającym.

5.5.

Ostatecznym terminem wydania Nagród II Stopnia jest dzień 31 lipca 2021 roku.

VI.

OGÓLNE ZASADY WYDANIA NAGRÓD

6.1.

Laureat traci prawo do Nagrody I Stopnia jeżeli nie spełni wszystkich postanowień i warunków
Regulaminu, a w szczególności jeżeli:
a. nie dopełni w terminie warunków określonych w pkt. 5.1.2., pkt. 5.2.2.; lub
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody; lub
c. odmówi podania danych koniecznych do wydania Nagrody albo dane te (w zakresie
obligatoryjnym) będą niepełne; lub
d. Uczestnik nie spełnia warunku o którym mowa w pkt. 1.11.

6.2.

Opakowanie z Oznaczeniem Wygranej może być wykorzystane (wymienione na Nagrodę II
Stopnia) tylko raz.

6.3.

Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

6.4.

Nagrody nieodebrane lub których Organizator nie może wydać w oparciu o postanowienia
i warunki Regulaminu pozostają do dyspozycji Organizatora.

6.5.

Organizator na życzenie Laureata wyda mu zaświadczenie o uzyskanej wygranej.

VII.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy Loterii winni
zgłaszać do dnia 10 września 2021 roku w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą
kurierską na adres: G3 Group sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa (decyduje data
nadania) z dopiskiem „Reklamacja loterii – „Milion Grześków do wygrania” lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej – na adres e-mail: reklamacje@g3.com.pl (decyduje data
dostarczenia). Reklamacja musi zostać dostarczona nie później niż z dniem 20 września 2021
roku; reklamacje zgłoszone po tym terminie nie są rozpatrywane.
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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
„Milion Grześków do wygrania”, 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 1.10. Regulaminu, w terminie
do 10 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 września 2021 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.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

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

8.2.

Pełna treść niniejszego 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.grzeski.pl.

8.3.

Infolinia, udzielająca informacji na temat Loterii jest dostępna pod numerem 22 100 47 55
(opłata za połączenie według stawki operatora, z którego korzysta Uczestnik), w dni robocze,
w godzinach od 9.00 do 16.00.
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8.4.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się

powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.
IX.

Ochrona danych osobowych

9.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż
administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Colian sp. z o.o.
z siedzibą w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@colian.com. Ponadto wskazujemy,
że:

9.1.

Dane osobowe uczestników będą przez nas przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego

interesu administratora (art. 6

ust. 1

lit. f

RODO),

związanego

z przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego lub wydania zaświadczenia o wygranej.
9.2.

Dane osobowe uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas do 6 miesięcy liczonych od
chwili zakończenia Loterii.

9.3.

Dane osobowe uczestników Loterii mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora danych, m.in. Organizatorowi, dostawcom usług IT,
zewnętrznym biurom księgowo-rozliczeniowym, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane
osobowe mogą być także przetwarzane przez upoważnione w tym zakresie osoby, takie jak
pracownicy i współpracownicy Colian sp. z o.o. oraz przekazywane organom państwa
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim oraz podmiotom z grupy kapitałowej
administratora.

9.4.

Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

9.5.

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO.

9.6.

Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego.

9.7.

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