
 

 

 

           REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Wakacyjna loteria LOTOS” 

 

§1 Definicje 

 

1. Loteria – loteria promocyjna urządzana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą 

„Wakacyjna loteria LOTOS”, której zasady określa niniejszy regulamin. Loteria stanowi loterię 

promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy. Loteria jest urządzana na podstawie 

zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. 

2. Ustawa – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 

poz. 888). 

3. Organizator – podmiot urządzający Loterię - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. 

Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym  Gdańsk Północ w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894  o numerze REGON 387388406, NIP 

5833410227, posiadająca kapitał zakładowy 238 000,00 złotych. 

4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Loterii. Regulamin Loterii jest udostępniony 

do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie internetowej: www.loteria.lotos.pl oraz 

www.nofsza.pl.   

5. Strona Loterii – dedykowana dla Loterii strona internetowa www.loteria.lotos.pl, która zawiera 

informacje o Loterii i służy do dokonywania zgłoszeń udziału w Loterii.  

6. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski i posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Loterii, która spełnia warunki określone w 

§ 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 1 Regulaminu. 

7. Stacje – stacje paliw LOTOS znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej biorące udział w 

Loterii. Lista Stacji biorących udział w Loterii jest dostępna na Stronie Loterii. 

8. Zakup promocyjny – dokonanie w terminie od dnia 14.06.2022 roku do 16.08.2022 roku na 

dowolnej Stacji biorącej udział w Loterii: 

a. jednorazowego zakupu (w ramach jednej transakcji, udokumentowanej na jednym 

dowodzie zakupu) minimum 25 litrów paliwa/paliw kategorii standard: PB95, PB98, ON, 

LPG  

lub/oraz  

b. jednorazowego zakupu (w ramach jednej transakcji, udokumentowanej na jednym 

dowodzie zakupu) minimum 25 litrów dowolnego paliwa/paliw kategorii Dynamic: PB98 

Dynamic, ON Dynamic, 

lub/oraz 

c. jednorazowego zakupu (w ramach jednej transakcji, udokumentowanej na jednym 

dowodzie zakupu) dowolnego produktu/produktów (wyłączając paliwo) dostępnych w 

ofercie sklepu Stacji za kwotę nie niższą niż 16,00 zł brutto, w tym produktów z Cafe 

Punkt. Produkty wyłączone z Loterii wskazane są w § 2 pkt 3 Regulaminu.  

9. Kod – unikalny alfanumeryczny kod promocyjny służący do udziału w Loterii. Są dwa rodzaje 

Kodów:  

a. Kody drukowane na Kuponie, o którym mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu, 

b. wirtualne Kody zapisywane na Koncie Uczestnika Programu Navigator w sposób 

wskazany w § 3 pkt 3 Regulaminu.  

10. Kupon – wydruk niefiskalny wydawany przez kasjera na Stacji bezpośrednio po dokonaniu 

transakcji Zakupu promocyjnego. Kupon musi spełniać następujące warunki: 
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a. zawierać Kod lub Kody; Liczba Kodów zależy od dokonanego Zakupu promocyjnego 

według schematu wskazanego w § 3 pkt 3 Regulaminu; 

b. musi być prawdziwy, nie może być podrobiony lub sfałszowany; 

c. nie może być uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartego na nim 

Kodu, daty wydruku, danych Stacji, na której został wydany czy jego autentyczności; 

d. widniejący na nim Kod/Kody musi/muszą być czytelny/czytelne; 

e. nie może być uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować powstanie wątpliwości, 

co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności Kupon nie jest 

przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny w sposób, który utrudnia jego 

weryfikację, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Kodów; 

f. data widniejąca na Kuponie przypada w okresie od 14.06.2022 roku do 16.08.2022 roku 

i jest tożsama lub wcześniejsza niż data dokonania Zgłoszenia w Loterii. W przypadku, 

gdy data widniejąca na Kuponie jest tożsama z datą dokonania zgłoszenia do Loterii, 

wówczas godzina widniejąca na Kuponie musi być wcześniejsza niż godzina dokonania 

ww. Zgłoszenia; 

g. zawierać datę i godzinę wydruku oraz dane Stacji, na której został wydrukowany. 

11. Zgłoszenie – dokonanie rejestracji Kodu w celu wzięcia udziału  w Loterii w terminie od godz. 

00:00:00 dnia 14.06.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 16.08.2022 roku w jeden ze sposobów      

wskazanych w  § 3 pkt 6 Regulaminu.  

12. e-Zdrapka – plansza przedstawiająca jedno zakryte pole, które jest odkrywane przez Uczestników 

Loterii w celu sprawdzenia wyniku Loterii.  

13. Nagrody – nagrody wydawane zwycięzcom w Loterii. W Loterii są dwa rodzaje Nagród: Nagroda 

główna oraz Nagrody natychmiastowe I-IV stopnia szczegółowo określone w § 4 Regulaminu. 

14. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

15. Formularz zwycięzcy – elektroniczny formularz, w którym zwycięzca jest zobowiązany podać 

wymagane dane osobowe oraz -załączyć zdjęcie Kuponu z widocznym Kodem (jeśli rejestrowany 

Kod pochodził z Kuponu). 

16. Zwycięzca – Uczestnik, który uzyskał prawo do Nagrody w Loterii. 

17. Komisja – zespół osób, niebędących Uczestnikami, powołany przez Organizatora w celu 

prowadzenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu Loterii. 

18. Program Navigator – program konsumencki prowadzony przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdańsku (80–718) przy ul. Elbląskiej 135, w którym jego uczestnicy posiadają Kartę 

Navigator oraz swoje Konto Programu Navigator. Szczegóły i zasady Programu Navigator określa 

regulamin tego programu dostępny na stronie www.lotosnavigator.pl. 

19. Karta Navigator – fizyczna (plastikowa) lub wirtualna (elektroniczna) karta w Programie Navigator 

opatrzona indywidualnym numerem.  

20. Aplikacja mobilna Navigator – dedykowana aplikacja Programu Navigator na urządzenia 

mobilne. 

21. Konto Programu Navigator – indywidualne konto uczestnika Programu Navigator dostępne 

poprzez Aplikację mobilną Navigator lub poprzez zalogowanie się na stronie internetowej 

Programu (www.lotosnavigator.pl).  

 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 14.06.2022 roku do 25.11.2022 roku, który jest ostatecznym 

dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas przyjmowania Zgłoszeń w 

Loterii obejmuje okres od godz. 00:00:00 dnia 14.06.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 16.08.2022 

roku.  

2. W Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród pracownicy: Organizatora, LOTOS Paliwa 

Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135 i Stacji oraz członkowie najbliższej rodziny 
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tych pracowników. W Loterii nie mogą również uczestniczyć oraz otrzymać nagród: zarządzający 

Stacjami (ajenci), partnerzy franczyzowi LOTOS Paliwa Sp. z o.o. prowadzący Stacje funkcjonujące 

w systemie franczyzowym LOTOS oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Członkami 

najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, wstępni, zstępni, 

teściowie i rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).  

3. Sprzedaż promocyjna uprawniająca do udziału w Loterii obejmuje (w zależności od dostępności 

produktów na Stacji):   

a. paliwo dostępne na Stacjach kategorii standard: PB95, PB98,  LPG, ON oraz kategorii 

Dynamic: PB98 Dynamic, ON Dynamic, 

oraz 

b. produkty dostępne w ofercie sklepu Stacji, w tym oferty Cafe Punkt (z wyłączeniem 

napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, wszelkiego 

rodzaju kart (podarunkowych, typu pre-paid) i doładowań telefonów oraz produktów z 

oferty Subway). Lista produktów leczniczych wyłączonych z Loterii stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu. 

Ponadto sprzedaż promocyjna nie obejmuje transakcji z formami płatności BON TIR (promocja 

„Zatankuj i odbierz bon”), na WZ (dokument WZ) czy PP (przelew) oraz dokonywanych przy użyciu 

służbowych i pracowniczych kart LOTOS Biznes pracowników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz 

płatności  mobilnych realizowanych za pomocą aplikacji Pay&Go.  

4. W przypadku Zakupów promocyjnych dokonywanych za pomocą karty flotowej (jednego numeru 

karty) akceptowanej na Stacjach, Uczestnik ma prawo otrzymać wyłącznie Kupon/Kod dotyczący 

pierwszej dokonanej transakcji w ciągu doby. Pozostałe transakcje dokonane za pomocą karty 

flotowej nie uprawniają do udziału w Loterii, nawet jeśli spełniają warunki określone w § 1 pkt 8 

Regulaminu.  

5. Loteria nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi na Stacjach. 

6. Sprzedaż promocyjna odbywa się na Stacjach - do udziału w  Loterii uprawnia Zakup promocyjny 

dokonany w dniach od 14.06.2022 roku do 16.08.2022 roku. 

7. Dla celów Loterii za datę Zakupu promocyjnego uznaje się datę sprzedaży wskazaną na Kuponie.  

8. Zakup promocyjny przed lub po terminie określonym w pkt 6 niniejszego paragrafu nie uprawnia do 

wzięcia udziału w Loterii. 

 

§3 Warunki uczestnictwa w Loterii 

 

1. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, jest osoba, która w 

terminie od dnia 14.06.2022 roku do 16.08.2022 roku spełni poniższe warunki: 

a. dokona Zakupu promocyjnego na dowolnej Stacji biorącej udział w Loterii, 

b. bezpośrednio po dokonaniu płatności za Zakup promocyjny odbierze od kasjera Kupon,  

c. od godz. 00:00:00 dnia 14.06.2022 roku dokona prawidłowego Zgłoszenia w Loterii 

w sposób określony w pkt 6 niniejszego paragrafu.  

2. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować Kupon w trakcie trwania Loterii w celu dokonania 

Zgłoszenia, potwierdzenia uprawnień do ewentualnej Nagrody oraz w celu złożenia ewentualnej 

reklamacji. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika wglądu do oryginału Kuponu, na którym 

widnieją Kody zgłoszone w Loterii – w takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać oryginał 

Kuponu do wglądu w sposób określony w § 7 pkt 8, 13, 14 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku 

skutkuje utratą prawa do Nagrody.  

3. Liczba Kodów znajdujących się na Kuponach zależy od rodzaju dokonanego Zakupu promocyjnego 

według następującego schematu:  

a. jeden Kod wydawany jest za jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji 

udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) nie mniej niż 25 litrów  paliwa/paliw 

kategorii standard: PB95, PB98, ON, LPG,  



 

 

b. dwa Kody wydawane są za jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji 

udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) nie mniej niż 25 litrów paliwa/paliw 

kategorii Dynamic: PB98 Dynamic, ON Dynamic 

c. jeden Kod wydawany jest za jednorazowy zakup (w ramach jednej transakcji 

udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) produktów objętych Loterią 

dostępnych w ofercie sklepu na Stacji oraz/lub oferty Cafe Punkt (z wyłączeniem 

paliwa) za kwotę nie niższą niż 16 zł brutto. 

 

Uczestnik, który należy do Programu Navigator (jest zarejestrowanym uczestnikiem tego Programu) 

otrzyma dodatkowe Kody w Loterii, pod warunkiem użycia do dokonania transakcji zakupu Karty 

Navigator. Dodatkowe Kody są automatycznie zapisywane na Koncie Uczestnika Programu 

Navigator po zakończeniu transakcji Zakupu promocyjnego. Liczba dodatkowych Kodów jest 

tożsama z liczbą Kodów otrzymanych w sposób wskazany w pkt 3 a, b oraz c niniejszego paragrafu. 

Dodatkowe Kody są wirtualne i dostępne na Koncie Programu Navigator. Wszystkie czynności 

dokonane w Programie Navigator muszą odbywać się zgodnie z Regulaminem tego programu. 

Przykładowo: 

d. Uczestnik dokonał na Stacji jednorazowego Zakupu promocyjnego (w ramach jednej 

transakcji udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) 55 litrów paliwa PB98 – 

Uczestnik otrzymuje jeden Kod; W przypadku użycia do tej transakcji Karty Navigator 

– Uczestnik otrzymuje jeden dodatkowy Kod. Łącznie Uczestnik otrzymuje dwa Kody, 

e. Uczestnik dokonał na Stacji jednorazowego Zakupu promocyjnego (w ramach jednej 

transakcji udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) 25 litrów paliwa LPG oraz 

10 litrów paliwa PB98 Dynamic – Uczestnik otrzymuje jeden Kod; W przypadku, gdy 

Zakup został zarejestrowany na Karcie Programu Navigator – Uczestnik otrzymuje 

jeden dodatkowy Kod. Łącznie Uczestnik otrzymuje dwa Kody, 

f. Uczestnik dokonał jednorazowego Zakupu promocyjnego za kwotę 36 zł brutto (w 

ramach jednej transakcji udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) produktów 

objętych Loterią (wyłączając paliwo) dostępnych w ofercie sklepu na Stacji – Uczestnik 

otrzymuje jeden Kod; W przypadku użycia do tej transakcji Karty Navigator – Uczestnik 

otrzymuje jeden dodatkowy Kod. Łącznie Uczestnik otrzymuje dwa Kody, 

g. Uczestnik dokonał jednorazowego Zakupu promocyjnego (w ramach jednej transakcji 

udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) 30 litrów paliwa ON Dynamic oraz 

zakupu za 50 zł brutto produktów objętych Loterią (wyłączając paliwo) dostępnych w 

ofercie sklepu na Stacji – Uczestnik otrzymuje trzy Kody;  W przypadku użycia do tej 

transakcji Karty Programu Navigator – Uczestnik otrzymuje trzy dodatkowe Kody. 

Łącznie Uczestnik otrzymuje sześć Kodów, 

h. Uczestnik dokonał na Stacji jednorazowego Zakupu promocyjnego (w ramach jednej 

transakcji udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) 16 litrów paliwa LPG oraz 

10 litrów paliwa PB98 Dynamic – Uczestnik nie otrzymuje Kodu, 

i. Uczestnik dokonał na Stacji jednorazowego Zakupu promocyjnego (w ramach jednej 

transakcji udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu) 30 litrów paliwa LPG oraz 

25 litrów paliwa PB98 Dynamic – Uczestnik otrzymuje trzy Kody;  W przypadku użycia 

do tej transakcji Karty Programu Navigator – Uczestnik otrzymuje trzy dodatkowe Kody. 

Łącznie Uczestnik otrzymuje sześć Kodów.  

4. Po odejściu od kasy i zakończeniu transakcji, Uczestnik nie ma prawa żądania wydania Kuponu. Po 

zakończeniu transakcji, Uczestnik nie ma prawa żądania rejestracji dokonanego zakupu na Kartę 

Navigator.  

5. W przypadku Zakupu promocyjnego, który zawierać będzie produkty wyłączone z Loterii, o których 

mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu, podstawą do otrzymania Kodu będzie kwota dowodu zakupu, 

pomniejszona o wartość zakupu towarów wyłączonych z Loterii. 

6. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w 

terminie od godz. 00:00:00 dnia 14.06.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 16.08.2022 roku poprzez 

rejestrację Kodu w jeden z poniższych sposobów: 



 

 

a. Sposób 1: poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego 

się na Stronie Loterii. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien 

zawierać:  

i. dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów 

numeracji, 

ii. adres e-mail Uczestnika,  

iii. numer Kodu z posiadanego Kuponu lub zapisanego na koncie programu 

Navigator,  

iv. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) 

zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii i akceptację jego postanowień, 

v. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), 

że ukończył 18 lat oraz nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii 

wskazanych w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu), 

vi. zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych oraz dokonanie Zgłoszenia 

poprzez kliknięcie przycisku „ZAGRAJ”.  

b. Sposób 2: rejestrując Kod na Stronie Loterii przy użyciu Konta Programu Navigator 

(wybierając przycisk: „ZALOGUJ SIĘ”) – wówczas Uczestnik jest zobowiązany 

zaznaczyć pola wskazane w pkt 6 a ust. iv i v niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy 

Uczestnik posiada na Koncie niewykorzystany Kod, wówczas Kod ten automatycznie 

pojawi się w formularzu. Uczestnik może również wprowadzić Kod własnoręcznie.  

c. Sposób 3: logując się do swojego Konta Programu Navigator za pomocą Aplikacji 

mobilnej Navigator lub poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Programu 

(www.lotosnavigator.pl), w którym widnieją wszystkie niewykorzystane Kody. Przy 

każdym niewykorzystanym w Loterii Kodzie znajduje się przycisk, którego kliknięcie 

spowoduje zarejestrowanie Kodu w Loterii. Uczestnik może wykorzystać sposób 3 

Zgłoszenia wyłącznie do rejestracji Kodów automatycznie zapisanych na Koncie (nie 

jest możliwa rejestracja Kodów z Kuponu).  

7. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każde Zgłoszenie 

dotyczy innego Kodu.  

8. W jednym Zgłoszeniu dokonanym Sposobem 1 i 2 można wpisać wyłącznie jeden Kod. 

9. Jeden Kod może być wykorzystany w Loterii wyłącznie jeden raz. Kod, który został już zgłoszony do 

Loterii, traci ważność i nie może już zostać ponownie zgłoszony do Loterii przez tego samego lub 

innego Uczestnika. Po wpisaniu nieprawidłowego Kodu lub Kodu już wcześniej wykorzystanego 

Uczestnik otrzymuje stosowną informację o nieprawidłowym lub wykorzystanym Kodzie.  

10. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji 

Zgłoszeń, tj. zapisane w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: 

godzina.minuta.sekunda. Dodatkowo, na wypadek, o którym mowa w § 5 pkt 3 Regulaminu, w 

systemie rejestracji Zgłoszeń zapisywane są informacje o czasie dokonania Zgłoszenia z 

dokładnością do szóstego miejsca po przecinku.   

11. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem opisanym w pkt 6 niniejszego 

paragrafu biorą udział w Loterii. 

12. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane osobiście przez Uczestnika (tj. bez użycia programów lub 

botów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie 

w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych 

sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielne dokonanie Zgłoszenia. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii 

urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, 

zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich 

uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako Zwycięzcę, po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do Nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii. 

13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) 

urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u 

http://www.lotosnavigator.pl/


 

 

dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy 

dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora, 

spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapełnieniem 

skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM, obciąża Uczestnika. 

14. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie 

z jednego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla 

danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer/adres e-mail, który został podany w formularzu 

rejestracyjnym. Zgłoszenie w Loterii przez tego samego Uczestnika przy użyciu zgłoszonego 

wcześniej Kodu, ale z użyciem innych danych osobowych, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i 

może stanowić podstawę wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.  

15. W Loterii przy przyznaniu prawa do Nagrody będą brane pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia dokonane 

na podstawie oryginalnych Kuponów oraz Kodów. Wszelkie próby podrabiania czy innego rodzaju 

przerabiania Kuponów skutkują wykluczeniem Zgłoszeń dokonanych na podstawie ww. 

nieoryginalnych Kuponów z Loterii i pozbawieniem praw do Nagrody Uczestników, którzy dokonali 

takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne manipulacje Kuponami/Kodami i dokonanie na 

ich podstawie Zgłoszenia do Loterii może skutkować zgłoszeniem przez Organizatora usiłowania 

popełnienia oszustwa na jego szkodę. 

 

§4 Nagrody w Loterii 

1. W Loterii przewidziano następujące Nagrody: 

a. 1 Nagroda główna o łącznej wartości 111.111,00 zł brutto, w postaci kwoty pieniężnej 

w wysokości 100.000,00 zł oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 11.111,00 

zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez 

Organizatora na rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w 

Loterii.  

b. Nagrody natychmiastowe o łącznej wartości 1.017.599,00 zł brutto: 

i. I stopnia o łącznej wartości 11.111,00 zł brutto, każda w postaci karty 

paliwowej LOTOS Biznes, do realizacji na Stacjach o wartości 10.000,00 zł 

oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł, która nie podlega 

wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na 

rzecz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii 

– 9 Nagród o łącznej wartości 99.999,00 zł, 

ii. II stopnia, każda w postaci karty podarunkowej do realizacji na Stacjach o 

wartości 1.000,00 zł – 64 Nagrody o łącznej wartości 64.000,00 zł, 

iii. III stopnia, każda w postaci karty podarunkowej do realizacji na Stacjach o 

wartości 100,00 zł – 1.536 Nagród o łącznej wartości 153.600,00 zł, 

iv. IV stopnia, każda w postaci karty podarunkowej do realizacji na Stacjach o 

wartości 10,00 zł – 70.000 Nagród o łącznej wartości 700.000,00 zł. 

2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 1.128.710,00 zł.  

3. Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie, Nagrody nie mogą zostać 

wymienione na ekwiwalenty rzeczowe i pieniężne.  Saldo karty podarunkowej oraz termin jej 

realizacji Uczestnik może sprawdzić na stronie kartapodarunkowa.lotos.pl. 

 

§5 Losowanie Nagród natychmiastowych  

1. Nagrody natychmiastowe przyznawane są w sposób losowy zgodnie z czasem dokonania 

Zgłoszenia zgodnie z zasadami pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu według poniższych wytycznych: 



 

 

a. w terminie od dnia 14.06.2022 roku do dnia 16.08.2022 roku przypada 71.609 Nagród 

natychmiastowych, 

b. do każdej Nagrody natychmiastowej przynależy:  

● dzień w formacie rok:miesiąc:dzień („Dzień”) z zakresu czasowego od dnia 

14.06.2022 roku do dnia 16.08.2022 roku 

oraz  

● zwycięska godzina w formacie: godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 

10.58.32) („Godzina”) z zakresu godzinowego od 00:00:00 do 23:59:59, 

c. zwycięskie Godziny i zwycięskie Dni są ustalane przez Komisję Loterii; Każda 

Nagroda wraz z odpowiadającym jej Dniem i Godziną wprowadzone zostaną do 

systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii,  

d. zwycięskie Godziny wraz ze wskazaniem daty i Nagrody są umieszczone na liście - 

lista ta zawierać będzie wskazanie daty oraz zwycięskich Godzin, o których (lub po 

których upływie) padną wygrane oraz informację, do której Nagrody została 

przypisana zwycięska Godzina.   

e. Lista Dni i Godzin jest przechowywana u Organizatora i jest dokumentem poufnym 

oraz dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych oraz członków  Komisji, 

f. zwycięski Dzień oraz zwycięska Godzina decydują o tym, kiedy nastąpi wygrana 

zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zwycięzcą Nagrody natychmiastowej zostaje Uczestnik, który jako pierwszy dokona Zgłoszenia o 

zwycięskiej Godzinie (która przynależy do danej Nagrody natychmiastowej) lub jako pierwszy 

dokona Zgłoszenia po upływie zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie 

dokona Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie).  

3. W przypadku, gdy o wylosowanej zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, 

wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po 

przecinku (milionowe sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze 

z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje wówczas prawo do Nagrody. Zasada 

ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny wpłynie 

więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników nie dokona 

Zgłoszenia o wylosowanej zwycięskiej Godzinie). 

4. Po dokonaniu i zarejestrowaniu Zgłoszenia, następuje udostępnienie jednego zakrytego pola e-

Zdrapki. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić pole e-Zdrapki, pod którą ukryty jest 

symbol/informacja o wygranej lub informacja o braku Nagrody. W przypadku wygrania Nagrody, 

po odsłonięciu zakrytego pola e-Zdrapki, na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej 

Nagrodzie. Uczestnik wygrywa taki rodzaj Nagrody, jaki jest wskazany na ekranie. W przypadku 

nie wygrania Nagrody, po odsłonięciu pola e-Zdrapki pojawi się informacja o braku wygranej.   

5. Do jednej zwycięskiej e-Zdrapki przypisana jest wyłącznie 1 Nagroda natychmiastowa w Loterii.   

6. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę Nagród natychmiastowych. 

7. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody, na zasadach 

określonych w § 7 Regulaminu. 

 

§6 Losowanie Nagrody głównej 

1. W dniu 17.08.2022 roku w biurze Organizatora przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 518 w Warszawie 

odbędzie się losowanie Nagrody głównej spośród wszystkich Kodów zarejestrowanych przez 

Uczestników w Loterii.  

2. Losowanie odbędzie się przy użyciu urządzenia losującego albo w sposób ręczny. O sposobie 

losowania decyduje Komisja. W przypadku sposobu ręcznego Nagroda główna losowana będzie 

w następujący sposób: do każdego Kodu dopuszczonego do losowania przypisywana jest (w 

programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie Kodów 

dopuszczonych do losowania. Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba 



 

 

będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej liczbie porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba 

Porządkowa wyniesie 23 546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga 

cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, czwarta cyfrze tysięcy, piąta cyfrze dziesiątek tysięcy itd. W 

każdej z urn, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. 

W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w 

ostatniej liczbie porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia liczba porządkowa wyniesie 23 546 

Kodów, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2, zgodnie z cyfrą dziesiątek tysięcy). 

Losowanie Nagrody głównej odbędzie się poprzez ręczne wylosowanie liczby porządkowej, do 

której został przypisany Kod. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną liczbę 

porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie 

liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr 

tworzących liczbę porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie 

występuje wśród liczb porządkowych, wówczas po wylosowaniu cyfry, która tworzyłaby liczbę 

porządkową niewystępującą na liście Kodów uprawnionych do losowania, losowanie będzie 

powtarzane od początku, do momentu wylosowania zestawu liczb, który pozwala na 

przyporządkowanie wylosowanej liczby porządkowej do Kodu (przykładowo: jeżeli ostatnia liczba 

porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, 

a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród liczb 

porządkowych, w takim wypadku losowanie powtarza się do momentu wylosowania zestawu cyfr, 

który występuje wśród liczb porządkowych). Losowania będą prowadzone do momentu 

wylosowania liczby porządkowej znajdującej się na liście Kodów uprawnionych do losowania.  

3. Podczas losowania zostanie wylosowany zwycięski Kod oraz Kod rezerwowy 1 i Kod rezerwowy 

2. W pierwszej kolejności zostanie wylosowany zwycięski Kod, następnie Kod rezerwowy 1 i Kod 

rezerwowy 2. 

4. W losowaniu Nagrody głównej biorą udział również Kody, które zostały nagrodzone Nagrodą 

natychmiastową. 

5. Zgłoszenia zawierające wylosowane Kody są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody 

głównej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. 

 

 

§7 Weryfikacja prawa do Nagród w Loterii i sposób ich przyznania 

 

Weryfikacja prawa do Nagrody głównej oraz Nagród natychmiastowych I-III stopnia 

1. O prawie do Nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej 

najpóźniej w ciągu 3 Dni roboczych liczonych od:  

a. dnia uzyskania prawa do Nagrody natychmiastowej zgodnie z trybem § 5 pkt 2 i 4 

Regulaminu, 

b. dnia losowania Nagrody głównej, o którym mowa w § 6 Regulaminu, 

c. dnia, w którym uprzednio weryfikowana osoba utraciła prawo do Nagrody głównej 

(w przypadku weryfikacji osoby wylosowanej jako rezerwowa, o której mowa w pkt 

5 niniejszego paragrafu).  

Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej Nagrodzie i trybie jej wydania oraz link 

do Formularza zwycięzcy. Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez Organizatora na adres 

mailowy przypisany do zwycięskiego Kodu. Dodatkowo Organizator może skontaktować się 

telefonicznie ze Zwycięzcami Nagród celem poinformowania ich o wyniku losowania oraz o 

wysłaniu powyższej wiadomości e-mail. 

2. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości 

e-mail z informacją o Nagrodzie spełnić łącznie poniższe warunki:  

a. prawidłowo wypełnić Formularz zwycięzcy (zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu), 

b. w przypadku, gdy zwycięski Kod jest Kodem z Kuponu - Uczestnik jest 

zobowiązany dołączyć do Formularza czytelny skan lub czytelne zdjęcie Kuponu z 

Kodem, który został podany w treści zwycięskiego Zgłoszenia,  

c. kliknąć ikonkę „Wyślij”.  



 

 

Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do 

Formularza zwycięzcy. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w powyższym 

terminie, link do Formularza zwycięzcy traci ważność, a Uczestnik traci prawo do Nagrody.  

3. Prawidłowo wypełniony Formularz zwycięzcy zawiera następujące dane: 

a. w przypadku Nagród natychmiastowych II-III stopnia: imię, nazwisko,  

b. w przypadku Nagrody głównej oraz Nagrody natychmiastowej I stopnia: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, numer PESEL, numer i serię dokumentu tożsamości (w przypadku 

braku numeru PESEL Uczestnik podaje datę urodzenia i obywatelstwo). Ponadto 

zwycięzca Nagrody głównej jest zobowiązany podać numer polskiego rachunku 

bankowego, na który zostanie przelana kwota wygranej. 

4. Dołączony w Formularzu Kupon z Kodem musi spełniać warunki wskazane w §1 pkt 10 

Regulaminu.  

5. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do 

Nagrody. W przypadku utraty prawa do Nagrody głównej, prawo do tej Nagrody przechodzi 

odpowiednio na Uczestnika, który zarejestrował Kod wylosowany jako rezerwowy 1, a następnie 

ewentualnie jako Kod rezerwowy 2. 

6. Osoba, która zarejestrowała Kod rezerwowy zostanie powiadomiona o prawie do Nagrody 

maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych następujących po:  

a. ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik powinien prawidłowo 
wypełnić Formularz zwycięzcy lub 

b. dniu, w którym okaże się, że nie został spełniony jakikolwiek warunek Regulaminu lub 
c. ostatecznym dniu, w którym powinna wpłynąć wiadomość e-mail lub przesyłka 

pocztowa/kurierska z wymaganymi dokumentami.   
7. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: 

a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 
b. okazany/przesłany Kupon z Kodem nie spełni któregokolwiek z warunków 

Regulaminu; lub 
c. okazany/przesłany Kod będzie inny niż podany w treści wylosowanego Zgłoszenia. 

8. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej zgodnie z trybem  

pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu kopii (skanu lub zdjęcia) Kuponu, Organizator ma prawo zażądać 

wglądu do oryginału tego Kuponu. Takie żądanie może zostać zgłoszone telefonicznie lub w 

wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał Kuponu 

(którego kopię przesłał w sposób określony w pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu) przesyłką kurierską 

lub pocztową (list polecony) na adres podany telefonicznie lub w wysłanej przez Organizatora 

wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu tego 

terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, które 

wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia przez Organizatora 

żądania okazania oryginału Kuponu. 

9. Procedura weryfikacyjna odbywa się zgodnie z trybem pkt 1-9 oraz 13-14 niniejszego paragrafu i 
zakończy się najpóźniej w dniu 30.09.2022 roku. 

 

Sposób przyznania Nagród natychmiastowych IV stopnia 

10. W przypadku wygrania Nagrody natychmiastowej IV stopnia do Uczestnika zostanie wysłana 

wiadomość e-mail (na adres e-mail przypisany do zwycięskiego Kodu), w którym zawarta jest 

elektroniczna karta podarunkowa do realizacji na Stacjach o wartości 10,00 zł wraz z instrukcją jej 

wykorzystania. Wiadomość e-mail zostanie wysłana nie później niż w ciągu 3 Dni roboczych 

liczonych od dnia uzyskania prawa do Nagrody zgodnie z trybem § 5 pkt 2 Regulaminu, 

11. Uczestnik jest zobowiązany zrealizować środki zawarte na wygranej karcie podarunkowej w ciągu 

336 godzin (14 dni) od daty jej aktywacji.  

12. Nagrody Natychmiastowe IV tj. karty podarunkowe, niewykorzystane w terminie wskazanym w pkt 

11 niniejszego paragrafu wracają do puli nagród i będą rozdysponowane od poniedziałku danego 

tygodnia kalendarzowego następującego po tygodniu kalendarzowym, w którym wygrana karta 

podarunkowa utraciła ważność. Do puli wracają wyłącznie te Nagrody, których saldo nie jest 



 

 

mniejsze niż 10 zł. W przypadku, gdy Uczestnik w terminie wskazanym w pkt 11 niniejszego 

paragrafu wykorzystał część środków karty, wówczas Nagroda ta nie wraca to puli.  

 

Pozostałe warunki przyznania Nagród w Loterii  

13. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przesłania 

wszystkich Kuponów z Kodami zgłoszonymi we wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika 

Zgłoszeniach w Loterii. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie lub w wiadomości 

e-mail lub wiadomości SMS. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane 

dokumenty w sposób określony w pkt 8 niniejszego paragrafu. Niespełnienie ww. warunków w 

przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora skutkuje utratą prawa do Nagrody. 

14. Oryginał Kuponu przesłanego Organizatorowi musi być tożsamy z jego kopią (skanem lub 

zdjęciem) załączonym w Formularzu. Kupon/Kupony przesłany/przesłane Organizatorowi zgodnie 

z pkt 8 niniejszego paragrafu musi/muszą zawierać Kody tożsame z tymi, jakie Uczestnik podał 

w Zgłoszeniu/Zgłoszeniach, które/których dokonał Uczestnik i spełnić pozostałe warunki 

regulaminowe.  

§8 Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagrody 

1. Wyniki Loterii w postaci: 

a. imienia oraz pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy Nagrody głównej oraz Nagród 

natychmiastowych I-III stopnia  

oraz 

b. liczby wydanych Nagród natychmiastowych IV stopnia 

publikowane będą na bieżąco na Stronie Loterii stosownie do postępu weryfikacji ich praw do 

Nagrody. Ponadto, każdy Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w wysłanej wiadomości 

e-mail, o której mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu, zawierającej informacje o wygranej Nagrodzie.   

2. Nagrody natychmiastowe II-III stopnia w postaci e-kart uprawniających do realizacji kwoty karty 

podarunkowej zostaną wysłane za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w formularzu 

rejestracyjnym najpóźniej do dnia 17.10.2022 roku.   

3. Nagrody natychmiastowe I stopnia w postaci kart paliwowych LOTOS Biznes  do realizacji na 

Stacjach zostaną wysłane pocztą kurierską na adresy podane w Formularzu Zwycięzcy najpóźniej 

do dnia 15.10.2022 roku. 

4. Nagroda główna zostanie przelana na konto bankowe podane w Formularzu Zwycięzcy najpóźniej 

do dnia 15.10.2022 roku   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

uroczystej gali przekazania Nagrody głównej/Nagród natychmiastowych I stopnia. Organizator 

powiadomi Zwycięzców telefonicznie oraz mailowo o miejscu, dacie i szczegółach uroczystej gali, 

nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed dniem gali.  

6. Nagrody IV stopnia zostaną wydane zgodnie z trybem § 7 pkt 10 Regulaminu. 

7. Nieodebrane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.  

8. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

Zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2) oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.zm.), 

Organizator, jako płatnik  zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem Nagród głównych oraz Nagród natychmiastowych I stopnia  potrąci dodatkowe kwoty 

pieniężne, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. a oraz b ust. i Regulaminu, na poczet należnego 

zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.  

9. Na żądanie Zwycięzcy Nagrody Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej 

z zachowaniem procedury wynikającej z treści art. 20 Ustawy, przy czym, zaświadczenie 

o uzyskanej wygranej może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym 

uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata lub wydanie Nagrody. 

 



 

 

 

§9 Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii 

1. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba 

ta zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy. 

Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, 

działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.  

2. Organizator gwarantuje, iż każdy ze sposobów przeprowadzenia przyznania Nagród w Loterii 

zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność ich przyznawania, a wygrana Nagrody zależy 

wyłącznie od przypadku. 

§10 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 

25.10.2022 roku, w formie papierowej jak i wiadomością e-mail. O zachowaniu terminu do 

wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub 

kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres 

biura Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa, 

lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-mailową Organizatora: office@nofsza.pl. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja.  

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) pisemna lub złożona 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, 

adres zamieszkania uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj 

gry tj. loteria promocyjna „Wakacyjna loteria LOTOS”, jak również treść żądania. W przypadku 

zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również 

adres elektroniczny do komunikacji. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie 

później niż do dnia 25.11.2022 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku 

reklamacji).  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

 

 

§11 Roszczenia z tytułu Loterii 

 

1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało 

się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

2. Organizator informuje, że wyłącznie on ponosi wobec Uczestników odpowiedzialność z tytułu 

przeprowadzenia Loterii, urządzania jej zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem oraz 

przyznania i wydania Nagród.    

3. Zgodnie z Ustawą Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do kwoty 

odpowiadającej wartości Nagród określonej w Regulaminie. 

 

 

 

§12 Przetwarzanie danych osobowych 

 



 

 

1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia 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 (zwanego dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1781 z późn.zm.). 

2. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Loterii, którzy wspólnie ustalają cele i 

sposoby przetwarzania danych są: 

a. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy ul. Elbląska 135, 

zlecający organizację Loterii, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania; 

b. NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk, 

Organizator Loterii wykonujący obowiązki: 

● podmiotu urządzającego Loterię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 

888); 

● płatnika – w zakresie realizacji obowiązków podatkowych związanych z 

Nagrodami wydawanymi Uczestnikom Loterii. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a. organizacji i realizacji Loterii, w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do 

otrzymania Nagrody zgodnie z Regulaminem Loterii; 

b. poinformowania o przyznaniu Nagrody Uczestnikowi Loterii; 

c. wydania Nagród Uczestnikom Loterii; 

d. realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów 

dotyczących podatków, księgowości, przepisów ustawy o grach hazardowych; 

e. rozpatrywania reklamacji Uczestników Loterii. 

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach wspólnych czynności przetwarzania jest: 

f. wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z: 

● przepisów podatkowych – dotyczących podatku od nagród wydawanych 

Uczestnikom Loterii; 

● przepisów ustawy o grach hazardowych; 

● przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości; 

g. prawnie uzasadniony interes w przypadku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. – w związku z 

przeprowadzeniem Loterii, 

h. realizacja umowy w sprawie organizacji Loterii w przypadku Nofsza Sp. z o.o. – 

organizacja i przeprowadzenie Loterii, przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie 

zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi 

roszczeń Uczestników Loterii. 

4.    Odbiorcy danych osobowych: 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów, a 

także usługodawcy w związku z organizacją i realizacją Loterii, którym w drodze umowy 

powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym m.in.: obsługującym systemy 

informatyczne, hosting IT, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, doradztwo prawne. 

Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kurierom na 

potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie dostarczenia Nagrody, rozpatrzenia 

zgłoszonych reklamacji. 

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie 

takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadanie i świadczone usługi. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez okres trwania Loterii, w tym 

również przez okres związany z rozpatrywaniem reklamacji. Po zakończeniu Loterii dane będą 

przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów 



 

 

podatkowych i celów sprawozdawczości, czyli 5 lat od upływu roku, w którym zakończono 

przeprowadzenie Loterii. 

6. Zasady gromadzenia danych osobowych: 

Podanie przez Uczestnika Loterii danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym udziału w Loterii.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Uczestnik Loterii ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. 

8. Dane kontaktowe: 

Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą 

dane osobowe pełni: NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-

755 Gdańsk; adres do doręczeń: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-

695 Warszawa, adres e-mail: office@nofsza.pl. 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa. 

 

§ 13 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. W ramach Loterii Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w następującym zakresie: 

a. przyjmowanie Zgłoszeń i rejestracja Uczestników – zakres usługi: udostępnienie 

formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej oraz gromadzenie danych osobowych 

uczestników w zakresie niezbędnym do obsługi Loterii; 

b. weryfikacja prawa do Nagrody – zakres usługi:  

● powiadomienie o wygranej za pomocą wiadomości e-mail,  

● przesłanie żądania przesłania Kuponu w oryginale telefonicznie lub wiadomością 

SMS lub wiadomością e-mail,  

● udostępnienie Formularza zwycięzcy w formie elektronicznej,  

● gromadzenie danych osobowych Zwycięzców w zakresie niezbędnym do 

wydania nagród i zaświadczeń o wygranej,  

● gromadzenie zdjęć oraz skanów Kuponów; 

c. ogłoszenie Zwycięzców – w zakresie przesłania wiadomości e-mail z informacją o 

wygranej; 

d. obsługa reklamacji – w zakresie udostępnienia możliwości przesłania zgłoszenia 

reklamacyjnego drogą elektroniczną.  

2. W ramach Loterii obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych o jakiejkolwiek treści 

i w jakiejkolwiek formie. 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii. 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik 

zaakceptuje Regulamin na Stronie Loterii. 

5. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje po zaakceptowaniu Regulaminu z chwilą, gdy Uczestnik 

zaczyna korzystać z funkcjonalności Strony Loterii. 

 

 

§ 14 Wymagania techniczne 

 

Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik musi spełniać następujące wymagania techniczne: 



 

 

1. posiadać urządzenie umożliwiające uzupełnienie formularza rejestracyjnego oraz Formularza 

Zwycięzcy – na przykład: komputer typu PC, MAC albo desktop, tablet albo smartfon; 

2. posiadać działającą przeglądarkę internetową; 

3. umożliwić Organizatorowi korzystanie z plików cookies niezbędnych do technicznego działania 

formularza rejestracyjnego oraz Formularza Zwycięzcy; 

4. posiadać aparat albo skaner umożliwiający wykonanie zdjęć albo skanów Dowodów zakupu 

promocyjnego; 

5. posiadać dostęp do sieci Internet umożliwiający przesyłanie zdjęć albo skanów; 

6. posiadać własny adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostęp do swojej elektronicznej 

skrzynki pocztowej. 

 

§15 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane 

przez właściwy sąd powszechny. 

2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii. 

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

polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Wakacyjna loteria LOTOS” 

 

 

Lista produktów leczniczych, których zakup nie upoważnia do udziału w loterii 

 

1. 2 KC 6SZT TABLETKI PARAFARMACEUTYK 

2. 2 KC XREME 12SZT TABLETKI PARAFARMAC. 

3. 2KC 3SZT TABLETKI PARAFARMACEUTYK 

4. 2KC AFTER 10 TABLETEK PARAFARMACEUTYK 

5. ACATAR FAST 20ML PARAFARMACEUTYK 

6. ACTISEPT SPRAY 50ML 

7. ACTIVEPLAST PLASTRY TURYSTYCZNE 20SZT. 

8. ACTIVEPLAST SILM 12SZT.PLASTRY PARAF. 

9. ACTIVEPLAST UNIW.10SZT.PLASTRY PARAF. 

10. ALCO TEST  

11. ALCO TEST 2PACK 

12. ALKA PRIM 2SZT TAB.MUS. PARAFARMACEUTYK 

13. ALKA SELTZER 2SZT TABL. PARAFARMACEUTYK 

14. ALKOMAT CYFROWY AC-300 

15. ALKOMAT TEST TRZEŹWOŚCI 12 SZT 

16. ALKOMAT TESTER 1SZT 

17. ALKOMAT TESTER 1SZT. 

18. ALKOTEST 

19. ALTACET ŻEL 40G PARAFARMACEUTYK 

20. APAP 12SZT TABL.PARAFARMACEUTYK 

21. APAP 2 TABLETKI PARAFARMACEUTYK 

22. APAP 6SZT TABL. PARAFARMACEUTYK 

23. APAP EXTRA 10SZT TABL. PARAFARMACEUTYK 

24. APAP ICE 2 SZT. PLASTER CHŁODZĄCY 

25. APAP THERMAL PLASTER ROZGRZEWAJĄCY 

26. ASPIRIN 10SZT TABL.PARAFARMACEUTYK 

27. ASPIRIN PRO 8 SZT 

28. AVIOMARIN 3SZT 0,05G TABL.PARAF. 

29. BENEVOX CONTROL POMARAŃCZA-MIÓD 8 PAST. 

30. BOOSTED ANTYSTRES SHOT 60 ML MELI-GREJP 

31. BOOSTED ENERGIA SHOT 60 ML MANGO-KARDAMO 

32. BOOSTED ENERGIA SHOT 60 ML WIŚNIA-GREJPF 

33. BOOSTED ODPORNOŚĆ SHOT 60ML MALIN-PORZEC 

34. CALCIUM C 10SZT TAB. PARAFARMACEUTYK 

35. CALCIUM MUS. 10SZT TAB.PARAFARMACEUTYK 

36. CERTEN ALKOTEST 1 SZT. 

37. CHOLINEX 8SZT.TABLETKI NA BÓL GARDŁA 

38. CODIPAR PLUS 6SZT TABL. PARAFARMACEUTYK 

39. DR VITA MAGNEZ+VIT B6 20SZT WITAMINY 

40. DR VITA MAGNEZ+VIT B6 30SZT WITAMINY 

41. DR VITA VITASEPT SZAŁWIA I WIT.C 8SZT 

42. DR.VITA AUTOMOTIVE A10 TABLETEK PARAF. 

43. EREKTON ULTRA FAST SHOT 60 ML GREJPFR. 

44. ETOPIRYNA 6SZT TABL.PARAFARMACEUTYK 

45. ETOPIRYNA KONTROL 10SZT TABL.PARAF. 

46. GASTOPKAPS 10SZT KAPS. PARAFARMACEUTYK 

47. GOLD-VIT C 2000 SHOT 25 ML CYTRYNA  

48. GOLD-VIT COMPLEX SHOT 25 ML POMARAŃCZA  

49. GOLD-VIT D3+K2 SHOT 25ML MALINA  

50. GRIPEX CONTROL 12 TABL.PARAFARMACEUTYK 

51. GRIPEX CONTROL DUO 8 



 

 

52. HERBITUSSIN DLA DZIECI PARAFARMACEUTYK 

53. HERBITUSSIN KASZEL I GARDŁO 12SZT LEK 

54. IBUM 10 SZT.TABLETKI PRZECIWBÓLOWE 

55. IBUM 2 SZT.TABLETKI PRZECIWBÓLOWE 

56. IBUM 7SZT KASP. PARAFARMACEUTYK 

57. IBUM, 200 MG, 7 KAPS. 

58. IBUPREX, 200 MG 

59. IBUPROM 10SZT TABL. PARAFARMACEUTYK 

60. IBUPROM 2SZT TABL.PARAFARMACEUTYK 

61. IBUPROM SPRINT CAPS 10SZ TABL.PARAF. 

62. IBUPROM ZATOKI HIPERTONIC SPRAY 50ML 

63. KOLONBIOTIC STOPPER 10 KAPS  

64. KRUGER CALCIUM 84G TABLETKI MUSUJĄCE 

65. LIZAK O S/MALINOW N/GARDŁO 8G 

66. LIZAK O S/POMARŃ CHOR/LOKOM 8G 

67. LIZAK O S/TRUSKAWKOWYM 8G 

68. LOKOMARIN 15 TABL 

69. LOKOMOTIV 6 PASTYLEK DO SSANIA PARAFARM. 

70. MANTI 10SZT TABL.PARAFARMACEUTYK 

71. MANTI 8 TABLETEK PARAFARMACEUTYK 

72. METAFEN IBUPROFEN 10KAPS 

73. MOTOMARIN 10 TABL. 0,24G PARAFARMACEUTYK 

74. NO END 300TABL.SUPLEMENT DIETY 

75. NOVORUTIN C 24 PARAFARMACEUTYK 

76. NOVORUTIN JUNIOR PARAFARMACEUTYK 

77. NUROFEN 200G 10 TABLETEK POWLEKANYCH 

78. NUROFEN 200G 12 TABLETEK 

79. NUROFEN EXP.6SZT TABL.PARAFARMACEUTYK 

80. NUROFEN EXPRESS 6SZT TABL PARAF 

81. NUROFEN EXPRESS CAPS 10 TABL 

82. NUROFEN OD 6 LAT 6 TABL.200MG 

83. NUROFEN ULTRAFAST 10 SZT TABL.PARAF. 

84. OLIMP. CHELA-MAG B6 FORTE SHOT POMA.25ML 

85. OLIMP. HERBITRAWIN SHOT 25 ML 

86. OLIMP. KOFAKTIN FORTE SHOT POMARAŃ 25ML 

87. OLIMP. SPOKO LOKO 10 TAB. NA NUDNOŚCI 

88. OLIMP. SPOKO LOKO 6 LIZAKÓW PORZECZK 

89. PANADOL 8SZT TABL. PARAFARMACEUTYK 

90. PARACETAMOL HASCO, 6 TABL.POW 

91. PERFECT ZESTAW KIDS ZOO 20 

92. PERFECT ZESTAW TURYSTYCZNY 

93. PERFECT ZESTAW UNIWERSALNY 

94. PERFECT ZESTAW WODOODPORNY 

95. PHARMPLAST DR MAX PLASTRY OPATR.KOLOR. 

96. PLASTER DO CIĘCIA 10 X 6CM 100 SZT. 

97. PLASTER FAMILIJNY EKONOMICZNY 50CM 

98. PLASTER UNIWERSALNY ZESTAW PLASTR.OPATR. 

99. PLUM MAGNEZ TUBA 80G TABLETKI MUSUJĄCE 

100. PLUM MULTIWITAMINA TUBA 80G TABL.MUS. 

101. POLOPIRYNA KRĘGOSŁUP 6SZT TABL. PARAF 

102. POLOPIRYNA S 10SZT.TABL.PARAFARMACEUTYK 

103. PURELLA SUPERSHOT DETOX 60ML 

104. PURELLA SUPERSHOT ENERGY 60ML 

105. PURELLA SUPERSHOT RECOVERY 60ML 

106. PURELLA SUPERSHOT RELAX 60ML  

107. QUICKPLAST R 10SZT. PLASTRY 

108. QUICKPLAST R 10SZT. PLASTRY UNIWERSALNE 

109. QUICKPLAST R 8SZT. PLASTRY WODOODPORNE 



 

 

110. QUICKPLAST R DLA DZIECI 12SZT PLASTRY 

111. QUICKPLAST R SZPULKA 

112. RANIGAST SOS 12 TAB 

113. REDUKAC AMPUŁKA 60 ML ENERGY  

114. REVITAL C COMPLEX MINI ORANGE TABL.60  

115. SPEED UP DA-5000 ALKOMAT CYFROWY 

116. SPEED8 0,02L PARAFARMACEUTYK 

117. SPIRYTUS SALICYLOWY 2% PŁYN 90G 

118. STARAZOLIN HYDROBALANCE PPH5ML 

119. STOPEROL CONTROL TABLETKI 

120. STREPSILS COOL MINT 8SZT TABL.PARAF. 

121. STREPSILS INTENSIVE 8SZT TABL.PARAF. 

122. STREPSILS JUNIOR 12SZT TABL.PARAF. 

123. STREPSILS MIÓD/CYTRYNA 12SZT TABL.PARAF. 

124. STREPSILS MIÓD/CYTRYNA 8 SZT.TABL.PARAF. 

125. TEST CIĄŻOWY PŁYTKOWY  

126. THERAFLU EXTRAGRIP SASZETKI 10SZT 

127. TYMIANEK I PODBIAŁ 8SZT.100MG TAB.SSANIA 

128 .TYMIANEK Z PODBIAŁEM+20 DOD.ZIÓŁ 12 TAB. 

129. ULGIX WZDĘCIA 25 KAPS 

130. UPSARIN 6 SZT TABLETKI PARAFARMACEUTYK 

131. VERDIN COMPLEX 10SZT TAB.PARAFARMACEUTYK 

132. VISCOPLAST 100 X PLASTRY MINIFOL 72X25MM 

133.VISCOPLAST HANNAH MONTANA 10 SZT.72X25MM 

134. VISCOPLAST MINIFOL 72X19MM X100 PLASTRY 

135. VISCOPLAST PLASTR POLSKIEJ REPREZENTACJI 

136. VISCOPLAST PRESTOVIS PLUS 1MX6CM PLASTRY 

137. VISCOPLAST ZESTAW KIBICA PLASTRY OPATR. 

138. VITA-MIN MULTIPLE SPORT 25ML 

139. WĘGIEL AKTYWOWANY 30 KAPSUŁEK 

140. WITAMINA C 24SZT TABL. PARAFARMACEUTYK 

141. WODA UTLENIONA 100G 

 


