REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„JESZ I MASZ”
§1
Nazwa Loterii
1. Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", urządzana jest pod
nazwą: „JESZ I MASZ”.
§2
Nazwa podmiotu urządzającego Loterię
1. Organizatorem Loterii jest Robert Kieszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
AMBASADA MAREK Robert Kieszek, z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34
lok. 117, posiadającą NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250, zwany dalej „Organizatorem”.
§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie
1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Łodzi oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471
z późn. zm.) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem".
§4
Obszar, na którym urządzana jest Loteria
1. Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Czas trwania Loterii
1. Loteria trwa od dnia 20.11.2017 r. do dnia 20.03.2018 r. włącznie (ostateczny termin rozpatrzenia
reklamacji).
§6
Termin rozpoczęcia i zakończenia Sprzedaży promocyjnej
1. Sprzedaż promocyjna (tj. sprzedaż Produktów promocyjnych uprawniających do udziału w Loterii) trwa
w okresie od dnia 20.11.2017 r. do dnia 14.01.2018 r. i jest równoznaczna z okresem przyjmowania
Zgłoszeń.
2. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty i usługi gastronomiczne za minimalną kwotę 30,00 zł (nie
wliczając kosztów dowozu), zakupione za pośrednictwem Serwisu PizzaPortal.pl (dalej: „Serwis” lub
wymiennie „PizzaPortal.pl”) z wykorzystaniem jednej z poniższych form:
1) serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.pizzaportal.pl, lub;
2) stronę mobilną http://mobile.pizzaportal.pl/, lub;
3) za pośrednictwem urządzeń mobilnych poprzez aplikację PizzaPortal.pl.
3. Ze Sprzedaży promocyjnej w Loterii wyłączone są napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016
r., poz. 487) oraz wyroby tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017 r., poz. 957).
§7
Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii
1. W Loterii mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które łącznie spełniają poniższe warunki:
1) są pełnoletnie lub ukończyły 13 rok życia i posiadają pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych. Pismo zawierające zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, winno być doręczone
Organizatorowi po wylosowaniu danej osoby jako Laureata Nagrody. Wzór pisma zawierającego zgodę
na udział w Loterii dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.pizzaportal.pl/jeszimasz;
2) w ramach Sprzedaży promocyjnej kupiły co najmniej jeden Produkt promocyjny zgodnie z par. 6
ust. 2 Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego;
2. Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki,
które uprawniają go do udziału w Loterii.
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3. W Loterii nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy Restaurant
Partner Sp. z o.o. jak również innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Loterii oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). W przypadku, gdy
Organizator poweźmie wiedzę, że nagrodę w ramach przedmiotowej Loterii wygrała w drodze losowania
którakolwiek z ww. osób, nagrody nie wydaje się.
§8
Zasady urządzania Loterii i sposób urządzania Loterii
1. W Loterii może wziąć udział każdy Uczestnik, który w ramach zgłoszenia się do Loterii spełni łącznie
następujące warunki:
1) w okresie od dnia 20.11.2017 r. do dnia 14.01.2018 r. włącznie, zamówi na PizzaPortal.pl jedno lub
więcej dań u któregokolwiek z Partnerów Serwisu za minimalną kwotę 30,00 zł brutto oraz zapłaci za
nie korzystając z dowolnej, dostępnej w Serwisie formy płatności (lub za pośrednictwem Systemu
Płatności Dot Pay w chwili składania zamówienia w Serwisie lub gotówką, lub kartą płatniczą przy
dostawie) z zastrzeżeniem pkt 1 lit. a poniżej;
a) koszt dostawy potraw do Uczestnika nie wlicza się do kwoty zamówienia;
2) dokona Zgłoszenia do Loterii w terminie Sprzedaży promocyjnej, tj. od 20.11.2017 r. do 14.01.2018 r.,
w wybrany przez siebie sposób:
a) za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.pizzaportal.pl/jeszimasz,wypełniając
formularz zgłoszeniowy poprzez podanie wymaganych danych:
 imię;
 nazwisko;
 numer telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np.
500000000;
 adres e-mail;
 5-cyfrowy alfanumeryczny kod będący unikalnym numerem zamówienia (tj. dokonanego
zamówienia złożonego na PizzaPortal.pl);
 wyrażenie zgód oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
 zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”.
b) poprzez wydrukowanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w formacie PDF na stronie
www.pizzaportal.pl/jeszimasz oraz wypełnienie formularza, podając następujące dane:
 imię i nazwisko;
 numer telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np.
500000000;
 adres e-mail;
 5-cyfrowy alfanumeryczny kod będący unikalnym numerem zamówienia (tj. dokonanego
zamówienia złożonego na PizzaPortal.pl);
 wyrażenie zgód oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza listem poleconym za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską do biura Organizatora Loterii: AMBASADA
MAREK Robert Kieszek, ul. Konstantynowska 34 lok. 117, 94-303 Łódź.
2. Zastrzega się, iż w przypadku przesyłek kurierskich i pocztowych, Organizator bierze pod uwagę datę
nadania, która nie może być późniejsza niż ostatni dzień Sprzedaży promocyjnej, tj. 14.01.2018 r. Przesyłki,
które zostaną nadane po terminie określonym w zdaniu poprzednim, nie biorą udziału w losowaniu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia przesyłki z przyczyn leżących po
stronie doręczyciela (Poczta Polska, firma kurierska).
3. Każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przyznana
odpowiednia liczba losów (dalej zwane „Los” lub w liczbie mnogiej „Losy”). Losy przyznawane są według
następujących zasad:
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1) 1 (jeden) Los – za każdy Zakup promocyjny na kwotę nie mniejszą niż 30,00 zł brutto;
2) 1 (jeden) dodatkowy Los – w przypadku udzielenia przez Uczestnika nieobowiązkowej zgody na
przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe w brzmieniu wskazanym w ust. 6 poniżej, przy
czym taki Los jest przyznawany tylko raz, niezależnie od liczby Zgłoszeń złożonych przez Uczestnika
w czasie trwania Sprzedaży promocyjnej w ramach Loterii.
Zastrzega się, iż Losy nalicza się Uczestnikowi wyłącznie w ramach pojedynczej transakcji. Kwoty z dwóch
lub większej liczby zamówień nie sumują się.
Jednorazowy Zakup promocyjny na kwotę wyższą niż 30,00 zł lub będący wielokrotnością tej kwoty, nie
uprawnia Uczestnika Loterii do otrzymania większej liczby Losów niż liczba określona w ust. 2 pkt 1
powyżej.
Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, przy czym każdorazowo winien jest spełnić
warunki określone w ust. 1 powyżej.
Uczestnik Loterii zobowiązany jest do udzielenia następujących zgód oraz złożenia następujących
oświadczeń:
1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym
dotyczącym loterii promocyjnej pod nazwą „JESZ I MASZ”, zwanej dalej Loterią, przez Organizatora
Loterii, tj. AMBASADA MAREK Robert Kieszek, z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul.
Konstantynowskiej 34 lok. 117, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Jestem
świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania
oraz że udostępnienie moich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym mam świadomość
i akceptuję, że zgłoszenie przeze mnie żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia moich danych
osobowych przed zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie mnie z dalszego uczestnictwa w Loterii.”;
2) Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią Regulaminu Loterii promocyjnej urządzanej
pod nazwą „JESZ I MASZ” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.
Uczestnik Loterii, w celu uzyskania dodatkowego Losu w Loterii, zgodnie z ust. 2 pkt 2 Regulaminu, może
wyrazić fakultatywną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych
i marketingowych. Treść oświadczenia dotyczącego wyrażenia dobrowolnej zgody przez Uczestnika jest
następująca:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym
dotyczącym loterii promocyjnej pod nazwą „JESZ I MASZ” przez Administratora, tj. Restaurant
Partner Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 276 w Łodzi,
(90-361 Łódź) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi Wydziale XX Gospodarczym KRS pod numerem 0000340368 o kapitale
zakładowym w wysokości 5.880.000,00 zł, opłacony w całości, NIP: 7252012779, REGON: 100768531,
polegające na otrzymywaniu od Administratora pocztą elektroniczną (e-mailem) lub SMS-em
informacji handlowych dotyczących PizzaPortal.pl, a także dotyczących aktywności promocyjnych,
reklamowych lub marketingowych podejmowanych przez PizzaPortal.pl. Wyrażam również zgodę na
to, aby Administrator sprzedał lub udostępnił moje dane osobowe lub powierzył ich przetwarzanie
osobom trzecim. Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych
osobowych i ich poprawiania oraz że udostępnienie moich danych osobowych na rzecz Administratora
jest dobrowolne.”
Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu
warunków określonych w ust. 1–6 powyżej.

§9
Nagrody i wartość puli nagród
1. Organizator przewidział w Loterii łącznie 605 (słownie: sześćset pięć) Nagród.
2. Lista Nagród w Loterii:
1) Nagroda Główna – 1 (jedna) nagroda gotówkowa w wysokości 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł. Łączna wartość
Nagrody Głównej wynosi: 11 111,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych).
2) Nagroda I stopnia – 4 (cztery) smartfony iPhone Apple 8 64GB o wartości jednostkowej 3 500,00 zł
brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 389,00
zł. Łączna wartość Nagród I stopnia wynosi 15 556,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset
pięćdziesiąt sześć złotych).
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3) Nagrody II stopnia – 600 (sześćset) bonów podarunkowych do wykorzystania w Serwisie PizzaPortal.pl
o wartości jednostkowej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). Łączna wartość Nagród II Stopnia wynosi:
6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych).
3. Łączna wartość nagród w Loterii promocyjnej wynosi: 32 667,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące
sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).
4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania
jej ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego).
5. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym
– w szczególności zgodnie z Art. 21 ust. 1 ust 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2016, poz. 2032 z późn. zm.). Płatnikiem podatku dochodowego od nagród
w Loterii jest Organizator.
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§10
Losowanie nagród
Organizator przewiedział w ramach Loterii następujące losowania Nagród:
1) Losowania Nagród II stopnia, w których Nagrody II stopnia losowane są za każdy dzień trwania
Sprzedaży promocyjnej;
2) Losowania Nagród I stopnia, w których Nagrody I stopnia losowane są za okresy pełnych 14 dni trwania
Sprzedaży promocyjnej;
3) Losowanie Główne, w którym losowana jest Nagroda Główna oraz Nagrody II stopnia, spośród
wszystkich zgłoszeń nadesłanych do Loterii w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej.
Losowania Nagród II stopnia:
1) Losowania Nagród II stopnia prowadzi się zgodnie z terminarzem wskazanym w ust. 2 poniżej, za
każdy z 56 (słownie: pięćdziesięciu sześciu) dni trwania Sprzedaży promocyjnej, spośród zgłoszeń
nadesłanych do Organizatora w sposób zgodny z zasadami niniejszego Regulaminu, przy czym losuje
się po 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów Nagród II stopnia oraz dodatkowo 20 (słownie: dwadzieścia)
zgłoszeń rezerwowych w każdym losowaniu.
2) Losowania zgłoszeń nadesłanych prawidłowo do Loterii w każdy poniedziałek, wtorek, środę
i czwartek urządza się w godzinach między 10:00 a 16:00 odpowiednio w każdy wtorek, środę, czwartek
i piątek, natomiast losowania zgłoszeń nadesłanych prawidłowo do Loterii w każdy piątek, sobotę
i niedzielę urządza się w każdy pierwszy poniedziałek w godzinach między 10:00 a 16:00.
Losowania Nagród I stopnia prowadzi się za okresy pełnych 14 dni trwania Sprzedaży promocyjnej, tj.:
1) Za okres od dnia 20.11.2017 r. do dnia 03.12.2017 r. losuje się 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody
I stopnia spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w tym okresie do Organizatora;
2) Za okres od dnia 04.12.2017 r. do dnia 17.12.2017 r. losuje się 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody
I stopnia spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w tym okresie do Organizatora;
3) Za okres od dnia 18.12.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. losuje się 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody
I stopnia spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w tym okresie do Organizatora;
4) Za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 14.01.2018 r losuje się 1 (słownie: jednego) laureata
Nagrody I stopnia spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w tym okresie do Organizatora.
Losowanie Główne:
1) W Losowaniu Głównym biorą udział wszystkie zgłoszenia nadesłane do Organizatora w okresie trwania
Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 20.11.2017 r. do dnia 14.01.2018 r. włącznie.
2) W Losowaniu Głównym w pierwszej kolejności losowanych jest 40 (słownie: czterdziestu) Laureatów
Nagród II stopnia, a następnie losowany jest 1 (słownie: jeden) Laureat Nagrody Głównej. Dodatkowo
do Nagrody Głównej losuje się 2 (słownie: dwa) zgłoszenia rezerwowe.
Wszystkie losowania w ramach Loterii odbywają się w siedzibie Organizatora – AMBASADA MAREK
Robert Kieszek, przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 117, 94-303 Łódź, w godzinach między 10:00 a 16:00.
Losowanie Główne odbywa się dnia 24.01.2018 r. w godzinach między 10:00 a 16:00 w siedzibie
Organizatora.
Wszystkie Losowania Nagród w Loterii prowadzone są w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem urny do
losowania. Metoda przeprowadzenia losowania zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność
przyznawania Nagród, a wygrana zależy wyłącznie od przypadku. Losowanie nie jest zależne od użycia
sprzętu komputerowego, sieci Internet, czy zewnętrznego oprogramowania. Losowanie prowadzone jest
przez jednego z Członków Komisji nadzoru.
Losowania Nagród w Loterii odbywają się w sposób następujący:
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1) W każdym z losowań opisanych w par. 10 ust. 1 Regulaminu, zgłoszeniom prawidłowo nadesłanym do
Loterii przydziela się unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej: „numer ID”) w bazie
Organizatora.
2) Organizator przygotowuje kartoniki w liczbie odpowiadającej liczbie numerów ID Zgłoszeń
zarejestrowanych w bazie danych dla danego losowania.
3) Numery ID w bazie do losowania przydziela się zgodnie z datą i czasem ich zarejestrowania
w zintegrowanej bazie danych, przy czym czas rejestracji Zgłoszeń w bazie mierzony jest
z dokładnością do 0,001 sekundy, a jeśli w bazie danych zarejestrowano dwa lub więcej Zgłoszeń
z dokładnie tym samym czasem, to o przydzieleniu numeru ID w bazie danych decyduje niższa suma
wszystkich dziewięciu cyfr numeru telefonu komórkowego Uczestnika, podanego w Zgłoszeniu.
4) Losowanie polega na ręcznym wyciąganiu z urny odpowiedniej dla danego losowania liczby
kartoników, bez użycia wzroku, metodą „chybił-trafił”.
9. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii dowolną liczbę Nagród, pod warunkiem każdorazowego spełnienia
warunków określonych w par. 8 ust. 1.
10.Wygrana w losowaniach, o których mowa w par. 10 ust. 1 pkt. 2, wyklucza dane zgłoszenie z udziału
w losowaniu Nagrody Głównej wskazanym w par. 10 ust. 1. pkt 3.
11.Nad przebiegiem losowania czuwa specjalnie powołana komisja (dalej: „Komisja Nadzoru”), o której mowa
w par. 12 Regulaminu.
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§11
Miejsce i termin wydawania Nagród
Proces informowania Laureatów o wygranej odbywa się w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od
dnia danego losowania, nie później niż do dnia 26.01.2018 r. włącznie (dotyczy Laureatów wylosowanych
do Nagród w pierwszej kolejności).
Laureaci Nagród II-go i I-go stopnia otrzymają od Organizatora bezpłatną wiadomość SMS na numer
telefonu oraz e-mail oraz adres poczty elektronicznej wskazane w formularzu zgłoszeniowym do Loterii,
w którym zostaną powiadomieni o:
1) uzyskaniu prawa do danej Nagrody;
2) wymogu przesłaniu czytelnej kopii w formie elektronicznej (jpg, pdf, skan) Oświadczenia Laureata
(Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu), zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 - 8 poniżej,
umożliwiającego przekazanie Nagrody.
W przypadku powiadomienia Laureata Nagrody Głównej:
1) W dniu Losowania Głównego lub w ciągu najbliższych 2 (słownie: dwóch) dni roboczych, Organizator
dzwoni pod numer telefonu kontaktowego Laureata Nagrody Głównej, podany w formularzu
zgłoszeniowym.
2) Organizator podejmuje minimum 3 (słownie: trzy) próby połączenia telefonicznego z Laureatem
w ciągu 2 (słownie: dwóch) różnych dni roboczych, następujących po sobie.
3) Proces powiadamiania telefonicznego Laureatów i Laureatów Rezerwowych do Nagrody Głównej
zakończy się najpóźniej dnia 09.02.2018 r.
4) Laureaci rezerwowi są weryfikowani przy zachowaniu takiej samej procedury, jak w przypadku
Zgłoszeń wylosowanych do Nagród w pierwszej kolejności.
Przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
2) włączenie się poczty głosowej;
3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony
aparat telefoniczny).
Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz o sposobie wydania
Nagrody, przy czym każdorazowo przedstawia Laureatowi obowiązek przesłania w formie elektronicznej
czytelnego scanu (w formacie pliku JPG lub PDF) Oświadczenia Laureata, zgodnie z procedurą określoną
w ust. 6-8 poniżej.
W korespondencji skierowanej do Organizatora, Laureat Nagrody winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie
podpisać Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu należy
wskazać dane osobowe niezbędne do dostarczenia Nagrody i numer telefonu, z którego Laureat Nagrody
dokonał Zgłoszenia do Loterii. Oświadczenie nieopatrzone podpisem Laureata, Organizator uzna za
nieważne.
Laureat zobowiązany jest do przesłania kopii Oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
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od dnia poinformowania go o wygranej na adres e-mail: pizzaportal@ambasadamarek.pl.
8. Oświadczenie Laureata winno być wysłane w postaci czytelnego scanu w formacie pliku JPG lub PDF,
o rozmiarze nie większym niż 4 Mb, w temacie wiadomości e-mail wpisując: „JESZ I MASZ” oraz imię
i nazwisko Laureata. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer
Organizatora. Oświadczenia przesłane w terminie późniejszym niż termin wskazany w ust. 7 powyżej,
zostają uznane za nieważne.
9. W przypadku, kiedy Laureaci Nagród I i II stopnia nie prześlą Oświadczenia lub przesłane Oświadczenie
nie spełnia zasad Regulaminu, zwłaszcza warunków opisanych w ust. 5-8 powyżej, Organizator podejmuje
próbę kontaktu telefonicznego z Laureatami rezerwowymi, na zasadach określonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5
powyżej.
10. Procedura weryfikacyjna wszystkich Laureatów zakończy się najpóźniej do dnia 14.02.2018 r.
11. Nagrody II stopnia wysyłane są za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej,
z którego Laureat dokonał Zgłoszenia do Loterii, najpóźniej do dnia 20.02.2018 r.
12. Nagrody I stopnia wysyłane są do Laureatów na adres podany w Oświadczeniu Laureata, za pośrednictwem
firmy kurierskiej najpóźniej do dnia 20.02.2018 r.
13. Nagroda główna zostanie przekazana najpóźniej do dnia 20.02.2018 r. na numer rachunku bankowego
(prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wskazany przez Laureata
w Oświadczeniu Laureata Nagrody Głównej, dostępnym na stronie www.pizzaportal.pl/jeszimasz. Za datę
przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku Organizatora.
14. Lista Laureatów zostanie opublikowana do dnia 23.02.2018 r. na stronie internetowej pod adresem
www.pizzaportal.pl/jeszimasz.
§12
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii
1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru
(dalej „Komisja Nadzoru”),
2. Wszystkie osoby, które wchodzą w skład Komisji Nadzoru, posiadają zaświadczenia o odbytym szkoleniu
w zakresie treści przepisów o grach hazardowych oraz niniejszego Regulaminu Loterii.
3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże Komisji, wydany
przez Organizatora.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§13
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią. Reklamacje
składa się przez cały czas trwania Sprzedaży promocyjnej przewidzianej niniejszym Regulaminem oraz
w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej Nagrody, tj. do dnia 06.03.2018 r. (o zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje należy zgłaszać na
piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora z dopiskiem
Loteria promocyjna „JESZ I MASZ”.
Zgodnie z postanowieniami 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) reklamacja powinna
zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej;
2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
3) rodzaj gry oraz treść żądania.
Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 powyżej, nie są rozpatrywane.
Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję następuje w terminie 14 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika
o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 20.03.2018 r.
O decyzji Komisji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić
swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
Komisja rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących
przepisów prawa.
Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do
dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
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9. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.
10. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

§14
Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone.
Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora Loterii: AMBASADA MAREK
Robert Kieszek, z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 117 zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest Restaurant Partner Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 276 w Łodzi, (90-361 Łódź) zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Wydziale XX
Gospodarczym KRS pod numerem 0000340368 o kapitale zakładowym w wysokości 5.880.000,00 zł,
opłacony w całości, NIP: 7252012779, REGON: 100768531. Administrator upoważnił Organizatora do
przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii stosownie do treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii
w dni robocze od g. 8:00 do g. 16:00 oraz na stronie internetowej pod adresem:
www.pizzaportal.pl/jeszimasz.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.)
Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości Nagród określonej
w Regulaminie Loterii.
Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2016 poz. 471 z późn. zm.),
wysokość wygranej w Loterii stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot
urządzający tę grę.
Na żądanie Laureata Loterii 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.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Loterii promocyjnej „JESZ I MASZ”
OŚWIADCZENIE LAUREATA
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „JESZ I MASZ”
ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK Robert Kieszek, z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 117,
posiadającą NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250.
RODZAJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).
DANE LAUREATA NAGRODY
NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:
Imię i nazwisko Laureata:
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:
Numer PESEL:
Numer telefonu:
Adres do wysyłki nagrody (nie dotyczy Laureatów
Nagród II stopnia):
W przypadku braku numeru PESEL
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
„Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią/lub ukończyłem 13 lat i posiadam pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział
w Loterii. Ponadto oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem Organizatora, Restaurant Partner Sp. z o.o. oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Loterii oraz członkiem najbliższej rodziny wszystkich
wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy
o dzieło, umowy zlecenia).”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym loterii promocyjnej
pod nazwą „JESZ I MASZ”, zwanej dalej Loterią, przez Organizatora Loterii, tj. AMBASADA MAREK Robert Kieszek, z siedzibą
w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 117, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Jestem
świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania oraz że udostępnienie moich
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym mam świadomość i akceptuję, że zgłoszenie przeze mnie żądania zaprzestania
przetwarzania lub usunięcia moich danych osobowych przed zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie mnie z dalszego uczestnictwa
w Loterii.”;
„Wyrażam zgodę na publikację na liście zwycięzców mojego imienia i pierwszej litery nazwiska oraz zaszyfrowanego numeru telefonu.”
„Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią Regulaminu Loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą „JESZ I MASZ”
oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.”
Niniejszym kwituje odbiór nagrody.
UWAGA!
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!

Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata
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