REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„KASA NA GRILL-A”
(dalej: „Regulamin”)
1. ZASADY OGÓLNE LOTERII PROMOCYJNEJ
1.1. Loteria pod nazwą „KASA NA GRILL-A” (dalej: „Loteria”) jest loterią promocyjną w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.
Dz.U.2020.0.2094), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy i na podstawie zezwolenia
wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
1.2. Podmiotem urządzającym Loterię jest APT&right Business Solutions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kępnej 17a lok. 2, 03-730 Warszawa
(dalej: „Biuro Organizatora”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000413903, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000.00 zł, posługująca się
numerem statystycznym REGON: 146036039 i numerem identyfikacji podatkowej NIP:
5252532704 (dalej: „Organizator”).
1.3. Na potrzeby Regulaminu wprowadza się niniejsze definicje:
1.3.1. Sprzedaż Promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z
prowadzoną Loterią. Czas trwania Sprzedaży Promocyjnej określony został w pkt. 1.3.10
Regulaminu.
1.3.2. Zakup Promocyjny – każdy jednorazowy zakup towarów oferowanych do sprzedaży
przez Develey Polska Sp. z o.o. w terminie wskazanym w pkt. 1.3.10, pod następującymi
markami:
- Develey,
- BBQUE,
- Kikkoman,
- TABASCO®,
- Mutti,
- Funtastic,
- Rummo,
- Excelencia,
- Costa d’Oro,
(dalej: „Produkty Promocyjne”), z wyłączeniem musztard w opakowaniu o wadze 210 g,
oraz wszelkich Produktów opakowaniach o gramaturze powyżej 810 g lub o pojemności
powyżej 810 ml (z wyjątkiem linii Develey Professional o gramaturze powyżej 810 g
dostępnej w sieci Biedronka, która kwalifikuje się do zakupu Promocyjnego). Z Loterii
wyłączone są również zakupy następujących towarów:
a) napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz.U.2019.0.2277);
b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników
zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9
listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (tj. Dz.U.2021.276);
c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2020.0.944);
d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt
27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.
Dz.U.2020.0.2021) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt.
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W przypadku Dowodów Zakupu, na których widnieją zakupy towarów wyłączonych z
Loterii, podstawą do wzięcia udziału w Loterii jest liczba wszystkich produktów
pomniejszona o liczbę produktów wyłączonych z Loterii.
Zasady prawidłowego zgłoszenia do Loterii zostały określone w dziale 2, a w
szczególności w pkt 2.1.
1.3.3. Sklep Promocyjny – dowolny sklep detaliczny, w tym także sklep internetowy,
znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać Zakupu
Promocyjnego.
1.3.4. Strona internetowa Loterii – przygotowana wyłącznie na potrzeby Loterii strona
internetowa pod adresem www.kasanagrilla.pl, na której znajduje się specjalnie
przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji Zgłoszeń do Loterii.
1.3.5. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
1.3.6. Dowód Zakupu – oryginał paragonu lub imiennej faktury VAT potwierdzający dokonanie
Zakupu Promocyjnego. Dowód Zakupu na potrzeby Loterii powinien być czytelny,
widoczny w całości i oryginalny (tzn. wystawiony przez sklep, w którym dokonano
Zakupu Promocyjnego, którego nazwa, adres, numer NIP znajdują się na Dowodzie
Zakupu i nie sfałszowany) oraz posiadać numer paragonu lub imiennej faktury VAT.
Dowodem Zakupu na potrzeby Loterii nie jest w szczególności jego: fotokopia,
kserokopia, kopia notarialnie poświadczona, wtórnik, odpis, duplikat oraz skan. W razie
utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu Zakupu stwierdzającego dokonanie Zakupu
Promocyjnego lub udział w Loterii, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec
Organizatora.
1.3.7. Zasięg Loterii – Loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3.8. Czas trwania Loterii – Loteria zaczyna się w dniu 17.05.2021 r., a kończy w dniu
31.10.2021 r., przy czym ostatnie przyznanie Uczestnikom Losów odbędzie się do końca
dnia 27.06.2021 r.
1.3.9. Okres przyjmowania Zgłoszeń do Loterii – czas pomiędzy 17.05.2021 r. a 27.06.2021 r.
1.3.10. Termin rozpoczęcia i zakończenia Sprzedaży Promocyjnej – Sprzedaż Promocyjna
rozpocznie się w dniu 17.05.2021 r., o godzinie 00:00, a zakończy w dniu 27.06.2021 r.
o godzinie 23:59. O dokonaniu Zakupu Promocyjnego w tym terminie decyduje data
wystawienia Dowodu Zakupu.
1.3.11. Uczestnicy – w Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia
następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U.2020.0.1740), posiada rachunek bankowy i zamieszkuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy bądź
współpracownicy Organizatora bądź Develey Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000040165, posługującej się
numerem REGON: 010898648, NIP: 5241017996 (dalej: „Develey”) oraz właściciele,
pracownicy lub współpracownicy Sklepów Promocyjnych. Zakaz dotyczy także członków
ich rodzin, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostającej w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicy, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i
teściów.
1.4. Loteria polega na tym, iż Uczestnik bierze nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane
są wygrane rzeczowe i pieniężne według zasad określonych w Regulaminie.
1.5. Nad prawidłowością urządzenia Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora
Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora.
W skład Komisji Nadzoru wchodzą osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
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z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej gry w zakresie niezbędnym
do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gry.
1.6. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Biurze Organizatora, a także na stronie
internetowej www.kasanagrilla.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika
Loterii, Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania
zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z odpowiednim znaczkiem pocztowym.
1.7. Celem Loterii jest promocja Produktów oraz wzrost ich sprzedaży.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
2.1. Uczestnik – by wziąć udział w Loterii – musi spełnić łącznie następujące warunki:
2.1.1. w okresie od dnia 17.05.2021 r. do dnia 27.06.2021 r. dokonać zakupu minimum 1
(słownie: jednej) sztuki Produktu Promocyjnego oraz minimum 3 (słownie: trzech) sztuk
różnych produktów, w tym produktów Promocyjnych (nie ma żadnego ograniczenia co
do rodzaju, marki, jak i ceny każdego z tych trzech pozostałych produktów), w dowolnym
Sklepie Promocyjnym oraz spełnić pozostałe warunki zapisane w pkt. 1.3.2. Zakup
każdego z produktów musi być ujawniony na tym samym Dowodzie Zakupu co Produkt
Promocyjny.
2.1.2. w okresie od 17.05.2021 r. do 27.06.2021 r. wyraźnie podkreślić oznaczenie
identyfikujące Produkt Promocyjny na Dowodzie Zakupu oraz dokonać rejestracji
Dowodu Zakupu przez dołączenie zdjęcia Dowodu Zakupu za pośrednictwem strony
internetowej www.kasanagrilla.pl (na urządzeniu mobilnym posiadającym aparat
fotograficzny poprzez bezpośrednie zrobienie zdjęcia Dowodu Zakupu) (dalej:
„Zgłoszenie”).
2.1.3. potwierdzić na stronie internetowej www.kasanagrilla.pl, iż zapoznał się z treścią
Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, a także podać następujące dane:
- imię i nazwisko;
- adres Gospodarstwa Domowego (kod pocztowy, miasto, ulicę, numer domu lub/i
lokalu);
- numer telefonu;
- adres email;
- liczbę oraz rodzaj Produktów Promocyjnych;
- numer Dowodu Zakupu;
- numer konta bankowego;
- Sklep Promocyjny, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego.
Ponadto, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych oraz na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną.
Zgoda ta nie jest warunkiem udziału w Loterii.
2.1.4. zatwierdzić Zgłoszenie z użyciem otrzymanego na podany przez Uczestnika numer
telefonu kodu SMS – wpisując w wyznaczonym polu formularza otrzymany kod. Za
korzystanie z kodów SMS nie są pobierane opłaty.
2.2. Zakup, o którym mowa w pkt. 2.1.1., musi zostać udokumentowany Dowodem Zakupu,
którego data wystawienia musi mieścić się w przedziale od 17.05.2021 r. do 27.06.2021 r.
Dowody Zakupu niedokumentujące dokonania Zakupu Promocyjnego, nie uprawniają do
udziału w Loterii.
2.3. Zakup Promocyjny dokonany zgodnie z pkt. 2.1.1. jest równoznaczny z nabyciem przez
Uczestnika szansy wylosowania Nagrody w Loterii (dalej: „Los”). Jeden Dowód Zakupu można
zgłosić jeden raz i uprawnia on do otrzymania maksymalnie 15 (słownie: piętnastu) Losów,
w zależności od liczby zakupionych Produktów Promocyjnych – a mianowicie:
a) dokonując Zgłoszenia 1 (słownie: jednego) Produktu Promocyjnego na jednym
Dowodzie Zakupu,
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Uczestnik uzyskuje 1 (słownie: jeden) Los;
b) dokonując Zgłoszenia od 2 (słownie: dwóch) do 4 (słownie: czterech) różnych
Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnik uzyskuje 5
(słownie: pięć) Losów;
c) dokonując Zgłoszenia 5 (słownie: pięciu) różnych Produktów Promocyjnych na
jednym Dowodzie
Zakupu, Uczestnik uzyskuje 15 (słownie: piętnaście) Losów;
d) dokonując Zgłoszenia więcej niż 5 (słownie: pięciu) różnych Produktów
Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnik uzyskuje 15 (słownie:
piętnaście) Losów;
2.4. Losy przyznawane są na podstawie danych o zakupach Produktów Promocyjnych,
otrzymywanych przez Organizatora za pomocą Zgłoszenia w formie przewidzianej w pkt.
2.1.2.
2.5. W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, należy podkreślić
oznaczenie identyfikujące każdy z Produktów Promocyjnych. Niewykonanie tego obowiązku
może oznaczać nieprzyznanie Losów za ten Dowód Zakupu lub za poszczególne Produkty
Promocyjne.
2.6. Każdy Uczestnik (czyli jedna osoba biorąca udział w Loterii) może nadesłać maksymalnie 5
(słownie: pięć) Zgłoszeń – pod warunkiem dokonania odpowiedniej liczby Zakupów
Promocyjnych oraz rozsunięcia w czasie dokonania kolejnych Zakupów Produktów
Promocyjnych o co najmniej 5 dni roboczych – jednakże jedna lub większa liczba osób z
jednego, tego samego adresu korespondencyjnego lub adresu zamieszkania Uczestnika
(dalej: „Gospodarstwo Domowe”) ma prawo tylko do jednej Nagrody. W razie, gdy po
weryfikacji danych osobowych Organizator stwierdzi przypisanie więcej niż jednej Nagrody
do tego samego Uczestnika lub Uczestników z tego samego Gospodarstwa Domowego,
Uczestnikowi lub Uczestnikom z tego samego Gospodarstwa Domowego przysługuje prawo
tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody.
2.7. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z
jednego numeru telefonu, jednego adresu e-mail oraz jednego adresu Gospodarstwa
Domowego. Ten sam numer telefonu i adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż
jednego Uczestnika w Loterii. Zarejestrowanie się przez tego samego Uczestnika z podaniem
innego numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu Gospodarstwa Domowego, a także
zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego
numeru telefonu lub adresu email, stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą
wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii i pozbawienia Uczestników prawa do
Nagrody. Przez Gospodarstwo Domowe rozumie się jeden adres oznaczony poprzez kod
pocztowy, miasto, ulicę i numer mieszkania będący miejscem zamieszkania Uczestnika,
numer telefonu, adres e-mail, a także adres IP urządzenia oraz aplikacji user agent, z którego
Uczestnik dokonuje zgłoszenia. W razie, gdy po weryfikacji danych osobowych Organizator
stwierdzi przypisanie więcej niż jednego Zwrotu do Uczestników z tego samego
Gospodarstwa Domowego, Organizator ma prawo wykluczyć takich Uczestników z Loterii i
tym samym odmówić im prawa do Nagrody.
2.8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii w przypadku naruszenia przez
niego postanowień Regulaminu, w szczególności podania nieprawdziwych danych w
Zgłoszeniu, podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z obowiązującymi
przepisami prawa bądź naruszenia interesów Organizatora lub Develey.
2.9. O fakcie wykluczenia z Loterii Uczestnik zostanie poinformowany mailowo w wiadomości
przesłanej na adres email podany w Zgłoszeniu. Organizator nie uwzględnia Losów
przyznanych na podstawie zakupu Produktów dokonanych przed ani po dacie wykluczenia
Uczestnika – przy czym datą wykluczenia jest data podjęcia przez Organizatora decyzji o
wykluczeniu Uczestnika z Loterii. W razie wykluczenia Uczestnika Organizator ma ponadto
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prawo anulować wszystkie Losy przyznane Uczestnikowi w trakcie Okresu przyjmowania
Zgłoszeń do Loterii.
3. NAGRODY W LOTERII PROMOCYJNEJ
3.1. Wygrane w Loterii to:
3.1.1. 6 (słownie: sześć) nagród pieniężnych o wartości 10 000 (słownie: dziesięciu tysięcy) zł
brutto (dalej: „Nagroda główna”); wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1
111 (słownie: tysiąc sto jedenaście) zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej
w wysokości 1 111 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest potrącana
przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) i wpłacana właściwemu organowi
podatkowemu.
3.1.2. 30 (słownie: trzydzieści) nagród rzeczowych w postaci Grilli elektrycznych marki TEFAL
Opti Grill+ XL o wartości 552,04 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa 04/100) zł brutto
(dalej: „Nagroda rzeczowa I stopnia”).
3.1.3. 300 (słownie: trzysta) nagród rzeczowych w postaci vouchera na zakupy w sklepie
internetowym Develey (na stronie www.develey.pl) o wartości 50 zł (słownie:
pięćdziesiąt) zł brutto (dalej: „Nagroda rzeczowa II stopnia”)
(dalej łącznie: „Nagrody”).
3.2. Łączna liczba wszystkich Nagród pieniężnych w postaci Nagrody głównej w Loterii wynosi 6
(słownie: sześć) sztuk.
3.3 Łączna liczba wszystkich Nagród w postaci Nagród rzeczowych I stopnia w Loterii wynosi 30
(słownie: trzydzieści) sztuk.
3.4. Łączna liczba wszystkich Nagród w postaci Nagród rzeczowych II stopnia w Loterii wynosi 300
(słownie: trzysta) sztuk.
3.5. Łączna wartość wszystkich Nagród pieniężnych w postaci Nagrody głównej w Loterii wynosi
66 666,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) zł brutto.
3.6. Łączna wartość wszystkich Nagród rzeczowych I stopnia w Loterii wynosi 16 561,20 (słownie:
szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 20/100) zł brutto.
3.7. Łączna wartość wszystkich Nagród rzeczowych II stopnia w Loterii wynosi 15 000,00 (słownie:
piętnaście tysięcy) zł brutto.
3.8. Łączna wartość wszystkich Nagród w Loterii wynosi 98 227,20 (słownie: dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem 20/100) zł brutto.
3.9. Laureaci Loterii nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie oraz nie przysługuje
im prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród. Nagroda nie podlega wymianie
na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.
3.10. Termin wydania Nagród w Loterii został określony w pkt. 5.18 Regulaminu.
3.11. Opodatkowanie Nagród wygranych w Loterii odbywa się na zasadach wynikających z
obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt
6a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wygrane w
loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na
podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 (słownie: dwa tysiące dwieście
osiemdziesiąt) zł.
4. SPOSÓB URZĄDZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ
4.1. Jedna osoba lub więcej osób z jednego Gospodarstwa Domowego może w ramach Loterii
otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę, tj. tylko jedną Nagrodę główną albo jedną Nagrodę
rzeczową I stopnia albo tylko jedną Nagrodę rzeczową II stopnia. Dotyczy to również sytuacji,
w której jeden Uczestnik zgłosi się podając różne dane i zakwalifikuje się do więcej aniżeli
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jednej Nagrody z danego rodzaju (czyli Nagrody głównej lub Nagrody rzeczowej I stopnia lub
Nagrody rzeczowej II stopnia). W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych
Uczestników, dany Uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną Nagrodą z danego rodzaju, a
kolejna Nagroda – która by mu przypadła – zostanie przekazana laureatowi rezerwowemu.
4.2. Jednorazowy Zakup Promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia udziału w
Loterii. Dokonanie kilku takich samych Zgłoszeń na podstawie tego samego Zakupu
Promocyjnego oraz Dowodu Zakupu nie zwiększa szans Uczestnika na wygraną w Loterii i
każde kolejne takie samo Zgłoszenie jest traktowane jako złamanie Regulaminu i może być
podstawą do wykluczenia Uczestnika z Loterii.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w
Regulaminie. W tym celu może – najpóźniej do 20.07.2021 r. – żądać mailowo od Uczestnika
złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia
dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Loterii. Dane bądź
skany dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązany jest złożyć
mailowo najpóźniej do 23.07.2021 r. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez
Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego
Uczestnika z Loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród. W takim przypadku w
miejsce wykluczonego Uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do Nagrody, wchodzi
laureat rezerwowy.
4.4. Każde zgłoszenie – z uwzględnieniem postanowień określonych w pkt. 4.5. – bierze udział w
losowaniu Nagrody głównej, Nagrody rzeczowej I stopnia oraz Nagrody rzeczowej II stopnia
w odpowiednim etapie losowania, w którym wpłynęło Zgłoszenie.
4.5. Jedno Zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej Nagrody, a raz wylosowane
Zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w żadnym dalszym
losowaniu.
4.6. Wszystkie zgłoszenia w Loterii są rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do
0,1 sekundy. Termin nadesłanego Zgłoszenia musi być późniejszy niż termin umieszczony na
Dowodzie Zakupu.
4.7. W Loterii niedozwolone są działania niezgodne z Regulaminem, mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad Loterii, w tym m.in. używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie Zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej Loterii.
5. LOSOWANIE I WYDAWANIE NAGRÓD W LOTERII
5.1. Loteria została podzielona na 6 (słownie: sześć) etapów szczegółowo opisanych w załączniku
nr 1 do Regulaminu.
5.2. Losowania Nagród przeprowadzane są – zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik
nr 1 do Regulaminu – w Biurze Organizatora w każdą środę począwszy od 26.05.2021 r. do
30.06.2021 r.
5.3. Losowania Nagród zawsze odbywają się w następującej kolejności: jako pierwsze odbywa się
losowanie Nagrody głównej, a następnie odbywają się losowania Nagród rzeczowych I
stopnia oraz Nagród rzeczowych II stopnia.
5.4. Losowania Nagród są przeprowadzane ręcznie z urny. Przygotowanie losów (bazy do
losowania) jest przeprowadzane w następujący sposób: każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu
jest nadawany unikatowy numer porządkowy przypisany według kryterium czasu
otrzymywanych Zgłoszeń (dalej: „Numer”), a Organizator losując laureata losuje Numer.
5.5. Losowanie Nagród przeprowadzane jest w obecności i pod nadzorem członków wewnętrznej
Komisji Nadzoru.
5.6. Losowanie ręczne z urny polega na wylosowaniu z urn, przez członka Komisji Nadzorującej
Loterię, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które składają się na zwycięski Numer.
Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych Numerów tak,
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek,
tysięcy itd. np., gdy liczba wygenerowanych Numerów na podstawie przyznanych losów
wyniesie 1234567, urn będzie 7. Losowanie kartoników z cyframi odbywa się od końca, tj.
najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, tysięcy itd. Przy czym w
przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry Numeru liczba i
wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry
najwyższego unikalnego Numeru – np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego
Numeru wyniesie 5, wówczas w urnie znajdzie się 6 kartoników z cyframi od 0 do 5. Jednak
w przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu
wygenerowanych Numerów, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny
powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego Numeru.
W trakcie każdego losowania Nagród, dla każdej Nagrody wylosowany zostanie dodatkowo
jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w Regulaminie, w
szczególności w pkt. 4.3. Zatem każda Nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata
oraz jednego laureata rezerwowego.
Nie później niż w terminie do 16.07.2021 r. Laureaci otrzymują od Organizatora wiadomość
email o pozytywnym wyniku danego losowania, a więc o fakcie zostania Laureatem danego
losowania. Dodatkowo w wiadomości Laureat jest informowany o obowiązku przesłania
skanu lub zdjęcia oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.9. poniżej pod rygorem utraty prawa
do Nagrody.
Laureaci w terminie do 23.07.2021 r. zobowiązani są do przesłania na adres
kasanagrilla@aptandright.com skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia Laureata,
którego wzór jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Loterii www.kasanagrilla.pl,
zawierającego w szczególności następujące dane:
a) oświadczenie o spełnieniu wymogów do wzięcia udziału w Loterii, określonych
niniejszym Regulaminem,
b) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i
obywatelstwo,
c) w przypadku chcących uzyskać zaświadczenie o uzyskanej wygranej – obywatelstwo,
imię ojca, PESEL, data urodzenia, państwo i miejscowość urodzenia, seria i numer
dokumentu tożsamości.
W przypadku, gdy Laureat nie prześle oświadczenia wskazanego w pkt. 5.9. w wymaganym
terminie traci prawo do Nagrody, a zamiast niego prawo do Nagrody uzyskuje laureat
rezerwowy. W przypadku kiedy laureat rezerwowy także nie prześle oświadczenia, Nagroda
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Postanowienia zawarte w pkt. 5.9. – 5.10. stosuje się odpowiednio do laureata rezerwowego.
Organizator powiadamia laureata rezerwowego najpóźniej w dniu 06.08.2021 r. drogą
mailową
o
obowiązku
przesłania
do
dnia
13.08.2021
r.
na
adres
kasanagrilla@aptandright.com skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia Laureata, o
którym mowa w pkt. 5.9. powyżej.
Organizator może – najpóźniej do 20.08.2021 r. – żądać mailowo od Laureatów:
a) przedstawienia oryginalnych Dowodów Zakupu w takiej liczbie, która odpowiada
liczbie dokonanych Zgłoszeń w celu weryfikacji czy faktycznie każdy Los został nabyty
przez Laureata zgodnie z zasadami Regulaminu. Żądanie takie Organizator może
przedstawić Laureatowi w treści wiadomości email, o której mowa w pkt 5.8 lub w
późniejszym terminie. W takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć
Organizatorowi oryginały Dowodów Zakupu. Jeżeli Laureat nie przedstawi
oryginałów Dowodów Zakupu, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu,
wówczas traci prawo do Nagrody, a prawo to przechodzi na laureata rezerwowego
danej Nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać
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5.13.

5.14.
5.15.
5.16.

5.17.

5.18.

przedstawienia oryginałów Dowodów Zakupu w celu weryfikacji, o której jest mowa
w niniejszym punkcie Regulaminu,
b) przedstawienia oryginału oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.9.
Oryginał Dowodów Zakupu oraz oryginał pisemnego oświadczenia Laureata, o których mowa
w pkt. 5.12 powyżej Laureat może:
a) dostarczyć osobiście w godzinach od 12:00 do 15:00 na adres Biura Organizatora (dla
zachowania tego terminu miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych
materiałów do Biura Organizatora) – w tym przypadku Laureat może żądać
pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych
materiałów,
b) rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w lit. a) powyżej, Laureat może
przesłać na adres biura Organizatora, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej (dla
zachowania tego terminu miarodajna jest data doręczenia powyższych materiałów
do Biura Organizatora).
Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej z Nagród wszystkich
warunków niniejszego Regulaminu.
Lista Laureatów (imię i miejscowość) publikowana jest sukcesywnie na stronie
www.kasanagrilla.pl.
W razie niemożliwości wydania Laureatowi Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata
lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Nagroda
zostaje w dyspozycji Organizatora.
Nagrody pieniężne w postaci Nagrody głównej zostaną przesłane na podane przez Laureatów
na formularzu zgłoszeniowym rachunki bankowe, Nagrody rzeczowe I stopnia zostaną
wydane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, a Nagrody rzeczowe II stopnia zostaną
przesłane drogą mailową.
Ostatecznym terminem wydania Nagród jest 30.09.2021 r.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii,
powinni zgłosić swoje roszczenie ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii oraz
podaniem:
a) swojego imienia i nazwiska;
b) adresu zamieszkania;
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
d) rodzaju gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (loteria
promocyjna);
e) treści żądania;
f) dokładnego opisu i powodu reklamacji;
g) adres elektroniczny do komunikacji – w przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
6.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone
w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6.3. Reklamacje można zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie
później niż do dnia 07.10.2021 r. Dla zachowania tego terminu miarodajna jest data
doręczenia
do
Biura
Organizatora
lub
wpływu
na
adres
mailowy
kasanagrilla@aptandright.com. Reklamacja, która wpłynie później niż 07.10.2021 r. nie
zostanie rozpatrzona.
6.4. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru w terminie do 31.10.2021 r.
6.5. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem
poleconym lub mailowo w terminie do 31.10.2021 r.
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6.6. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do
Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń
mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.
7. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
7.1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
7.2. Bieg przedawnienia wyżej wskazanych roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
8.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną.
Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy
rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;
b) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.
8.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: „Umowa”) zostaje zawarta z chwilą,
gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii.
8.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora
wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.
8.4. Umowa jest zawarta na czas trwania Loterii.
8.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy przez opuszczenie strony internetowej
Loterii.
8.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer
11.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.
8.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej
Loterii treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii
naruszających zasady współżycia społecznego oraz naruszających dobra osobiste
jakichkolwiek osób bądź podmiotów, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych
dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi
rasistowskich, poniżających, ośmieszających.
8.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po
stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania
systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie
Użytkownika, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia
systemu, spam, usuwanie danych itp.
8.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej w pkt. 8.8., Uczestnik powinien zaopatrzyć
sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i
dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
8.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej.
8.11. Organizator informuje, że system informatyczny Loterii może wykorzystywać tzw. „cookies“,
czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów
statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych
osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji
Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie
powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej Loterii.
8.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
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9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
A. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów w zakresie wskazanym w
Regulaminie loterii jest Organizator.
A.1. Administratorem danych Uczestników jest – APT&right Business Solutions sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (03-730) przy ul. Kępnej 17a lok. 2, (dalej: „Administrator” lub
„Organizator”).
A.2. Kontakt
z
Administratorem
jest
możliwy
pod
adresem
e-mail
kasanagrilla@aptandright.com oraz listownie na adres Biura Organizatora tj. APT&right
Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kępnej 17a lok. 2, 03-730 Warszawa.
A.3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej przez
Uczestnika z Organizatorem przez akceptację regulaminu Loterii, w celu organizacji i
przeprowadzenia Loterii oraz wydania Nagród. Dane osobowe Uczestników dla tych
celów Administrator przetwarza na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
A.4. W zakresie, w jakim niezbędne będzie wykonanie obowiązków ustawowych (np. w
zakresie sprawozdawczości, rozpatrywania reklamacji) lub podatkowych związanych z
rozliczeniem Nagród (pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji), dane
osobowe Uczestników przetwarzane będą dla tych celów na podstawie przesłanki
niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze Loterii
(art. 6 ust.1 lit. c RODO).
A.5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą także w ramach prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którymi są:
• dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
• archiwizacja dokumentacji Loterii;
• tworzenie analiz lub statystyk;
• zapewnienie rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków dotyczących ochrony
danych osobowych).
A.6. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu Gospodarstwa
Domowego – tj. (kod pocztowy, miasto, ulicę, numer domu lub/i lokalu), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, adresu IP oraz aplikacji user agent, z którego Uczestnik
dokonuje zgłoszenia (podanie w sposób automatyczny) oraz numer rachunku
bankowego od laureatów nagrody pieniężnej, jest warunkiem umownym udziału
Uczestnika w Loterii. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości lub
utrudnieniem udziału w Loterii. Podanie danych jest dobrowolne.
A.7. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas trwania Loterii, a po jej zakończeniu
przez okres wymagany przepisami prawa:
1) przechowywanie dokumentacji podatkowej w terminach wynikających z przepisów
Ordynacji podatkowej (z reguły – przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku);
2) przechowywanie dowodów księgowych w terminach wynikających z przepisów
rachunkowych (z reguły – przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku
obrotowym, którego dane zbiory dotyczą);
3) przechowywanie danych zawartych w ewidencjach prowadzonych zgodnie z przepisami
o grach hazardowych (przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata, lub nastąpiło wydanie wygranej);
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4)

5)

A.8.

A.9.
•

•
A.10.
•
•
•

A.11.

przechowywanie wszelkich danych związanych z urządzaniem gry hazardowej przez sieć
Internet, w rozumieniu przepisów o grach hazardowych (przez 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ich bieżącej archiwizacji),
przechowywanie danych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (przez 5 lat, przy czym
termin jest liczony w różny sposób, w zależności od przypadku). W przypadku
podniesionych roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia
sporu, załatwienia reklamacji lub skargi lub przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim
dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma także prawo do uzyskania kopii
danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez
Administratora. Uczestnik może zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w
szczególności przez wysłanie wiadomości na adres email: kasanagrilla@aptandright.com
lub listownie na adres Biura Organizatora wskazany wcześniej z dopiskiem „KASA NA
GRILL-A”.
Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób
niezgodny z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją
Uczestnika;
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:
Develey - w zakresie danych niezbędnych dla sprawnej realizacji Loterii w Internecie.
właściwe organy władzy publicznej, w zakresie bezpośrednio wynikającym przepisów
prawa;
firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, podmioty przetwarzające dane na zlecenie
Administratora – świadczące na jego rzecz usługi w zakresie obsługi informatycznej,
prawnej, podatkowej czy usług księgowych, audytorów, agencji reklamowych
realizujących obsługę portali czy realizację kampanii marketingowych.
Dane nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Unię Europejską lub
EOG przez Organizatora w celu realizacji Loterii.

B. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów w zakresie wskazanym w
Regulaminie loterii jest również Develey jako Zleceniodawca Loterii.
B.1. Administratorem danych Uczestników jest – Develey Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu Platerówek 3, (dalej:
„Administrator”).
B.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 691980198, adresem email ochrona.danych@develey.com.pl oraz listownie na wyżej wskazany adres
korespondencyjny.
B.3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu promocji marki i produktów
Develey, umożliwiając Uczestnikom udziału w loterii. Dane osobowe Uczestników dla
tych celów Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust.1 lit. f RODO), wynikającego ze zgłoszenia się Uczestnika do loterii w serwisie
internetowym Develey.
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Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą także w ramach innych prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którymi są:
• dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
• archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją promocji Develey;
• tworzenie analiz lub statystyk;
• zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Administratora;
• zapewnienie rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków dotyczących ochrony
danych osobowych).
B.4. Uczestnik może wyrazić zgodę otrzymywania informacji o promocjach, ofertach,
konkursach, loteriach itp., a także na otrzymywanie takiej komunikacji za
pośrednictwem telefonu, sms/mms lub poczty elektronicznej w trakcie rejestracji Konta
Uczestnika (Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym Develey). Uczestnik może
cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na
przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, które miało miejsce
przed jej wycofaniem.
B.5. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu Gospodarstwa
Domowego – tj. (kod pocztowy, miasto, ulicę, numer domu lub/i lokalu), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu jest warunkiem koniecznym dla udziału Uczestnika w
Loterii. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości lub utrudnieniem
udziału w Loterii. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
B.6. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas trwania Loterii, a po jej zakończeniu
przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
tj. 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a
także przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Develey. W przypadku
podniesionych roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia
sporu, załatwienia reklamacji lub skargi lub przedawnienia roszczeń. W zakresie, w jakim
dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania.
B.7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma także prawo do uzyskania kopii
danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez
Administratora. Uczestnik może zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w
szczególności
przez
wysłanie
wiadomości
na
adres
email:
ochrona.danych@develey.com.pl lub pisząc na adres ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308
Warszawa z dopiskiem „KASA NA GRILL-A”.
Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób
niezgodny z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
B.8. Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją
Uczestnika;
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
B.9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:
• Organizator Loterii, spółka APT&right Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (03-730) przy ul. Kępnej 17a lok.2;
• właściwe organy władzy publicznej, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów
prawa;
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•

podmioty przetwarzające dane na zlecenie Develey - świadczące usługi na rzecz Develey
w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, podatkowej czy usług księgowych,
audytorów, agencji reklamowych realizujących obsługę portali czy realizację kampanii
marketingowych;
• portale społecznościowe jak Google LLC i przedstawiciela w UE Google Ireland Limited,
Facebook Inc (przedstawiciel w UE Facebook Ireland Ltd) w zakresie wykorzystywania
technologii internetowej tzw. plików cookies, pikseli i innych znaczników internetowych
oraz wynikające z funkcjonalności udostępnionych przez te portale.
B.10. Dane osobowe Uczestników – zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług
przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych
oraz infrastruktury IT, stosowania niektórych rozwiązań technologicznych strony
internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania strony
internetowej dostarczanej, możemy zlecać wykonywanie określonych czynności bądź
zadań informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co
może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
W przypadku odbiorców poza EOG i nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu
zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony Develey zawiera umowy z odbiorcami
danych osobowych, oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez
Komisję Europejską.
Kopię standardowych klauzul umownych oraz informację o stosowanych
zabezpieczeniach można uzyskać od administratora. Stosujemy zabezpieczenia Twoich
danych zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.
B.11. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu w trakcie trwania Loterii. Dane
osobowe Uczestników w zakresie działania stron internetowych Develey, takich jak
analizy ruchu, ofertowania, Develey może dokonywać profilowania. Polega ono na
ocenie, jakimi produktami czy zabawami Uczestnicy mogą być zainteresowani, na
podstawie podejmowanych na stronie czy w sklepie działań. Profilowanie, którego
dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących
wobec Uczestników skutków prawnych lub wpływających na Uczestników w podobnie
istotny sposób, a ma pomóc Develey w lepszym dostosowaniu produktów do oczekiwań
konsumentów.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Uczestnicy są uprawnieni do rezygnacji z uczestnictwa w Loterii w każdym czasie.
Oświadczenia o rezygnacji z udziału w Loterii należy przesłać na adres Biura Organizatora lub
adres email: kasanagrilla@aptandright.com.
10.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.
10.3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, Organizator jest zobowiązany na żądanie
Uczestnika wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie
jest drukiem ścisłego zarachowania.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
HARMONOGRAM LOSOWAŃ
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD PIENIĘŻNYCH
1.
W trakcie trwania Loterii odbywa się 6 (słownie: sześć) losowań laureatów Nagród
pieniężnych, tj. Nagrody głównej, oraz 6 (słownie: sześć) losowań laureatów
rezerwowych Nagród pieniężnych, tj. Nagrody głównej.
2.
W trakcie każdego etapu losowania wyłania się 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody
głównej oraz 1 (słownie: jednego) laureata rezerwowego Nagrody głównej z każdego
tygodnia danego etapu Loterii.
3.
Każde losowanie laureata Nagrody głównej przebiega w następujący sposób:
a. Pierwsza wylosowana osoba zostają laureatem Nagrody głównej z danego tygodnia
danego etapu Loterii (laureat nr 1),
b. Kolejna 1 (słownie: jedna) wylosowana osoba zostaje laureatem rezerwowym
Nagrody głównej z danego tygodnia danego etapu Loterii (laureat nr 2).
4.
Laureat rezerwowy Nagrody głównej z danego losowania z danego tygodnia jest rezerwą
dla laureata Nagrody głównej z tego właśnie losowania z tego tygodnia.
5.
Losowania laureatów Nagród głównych odbywa się w następujące dni:
a. losowanie nr 1 w dniu 26.05.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
pierwszego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 23.05.2021 r.,
b. losowanie nr 2 w dniu 02.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 30.05.2021 r.,
c. losowanie nr 3 w dniu 09.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
trzeciego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 31.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 06.06.2021 r.,
d. losowanie nr 4 w dniu 16.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
czwartego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 07.06.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 13.06.2021 r.,
e. losowanie nr 5 w dniu 23.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
piątego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 14.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia
20.06.2021 r.,
f. losowanie nr 6 w dniu 30.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
szóstego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 21.06.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 27.06.2021 r.,
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD RZECZOWYCH W POSTACI GRILLA ELETRYCZNEGO TEFAL
1.
W trakcie trwania Loterii odbywa się 30 (słownie: trzydzieści) losowań laureatów Nagród
rzeczowych I stopnia, oraz 30 (słownie: trzydzieści) losowań laureatów rezerwowych
Nagród rzeczowych I stopnia.
2.
W trakcie każdego etapu losowania wyłania się 5 (słownie: pięciu) laureatów Nagrody
rzeczowej I stopnia oraz 5 (słownie: pięciu) laureatów rezerwowych Nagrody rzeczowej I
stopnia z każdego tygodnia danego etapu Loterii.
3.
Każde losowanie laureatów Nagrody rzeczowej I stopnia przebiega w następujący
sposób:
a. Pierwsze 5 (słownie: pięć) wylosowane osoby zostają laureatami Nagrody rzeczowej
I stopnia z danego tygodnia danego etapu Loterii (laureat nr 1),
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4.

5.

b. Kolejne 5 (słownie: pięć) wylosowane osoby zostają laureatami rezerwowymi
Nagrody rzeczowej I stopnia z danego tygodnia danego etapu Loterii (laureat nr 2).
Laureat rezerwowy Nagrody rzeczowej I stopnia z danego losowania z danego tygodnia
jest rezerwą dla laureata Nagrody rzeczowej I stopnia z tego właśnie losowania z tego
tygodnia.
Losowania laureatów Nagród rzeczowych I stopnia odbywają się w następujące dni:
a. losowanie nr 1 w dniu 26.05.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
pierwszego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 23.05.2021 r.,
b. losowanie nr 2 w dniu 02.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 30.05.2021 r.,
c. losowanie nr 3 w dniu 09.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
trzeciego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 31.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 06.06.2021 r.,
d. losowanie nr 4 w dniu 16.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
czwartego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 07.06.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 13.06.2021 r.,
e. losowanie nr 5 w dniu 23.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
piątego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 14.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia
20.06.2021 r.,
f. losowanie nr 6 w dniu 30.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
szóstego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 21.06.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 27.06.2021 r.,

LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD RZECZOWYCH W POSTACI VOUCHERA
1.
W trakcie trwania Loterii odbywa się 300 (słownie: trzysta) losowań laureatów Nagród
rzeczowych II stopnia, oraz 300 (słownie: trzysta) losowań laureatów rezerwowych
Nagród rzeczowych II stopnia.
2.
W trakcie każdego etapu losowania wyłania się 50 (słownie: pięćdziesiąt) laureatów
Nagrody rzeczowej II stopnia z każdego tygodnia danego etapu Loterii oraz 50 (słownie:
pięćdziesiąt) laureatów rezerwowych Nagrody rzeczowej II stopnia z tygodnia danego
etapu Loterii. Na każdy tydzień trwania loterii przypada 50 Nagród rzeczowych II stopnia
o wartości 50 zł każdy.
3.
Każde losowanie laureatów Nagrody rzeczowej II stopnia przebiega w następujący
sposób:
a. Pierwsze 50 (słownie: pięćdziesiąt) wylosowanych osób zostaje laureatami Nagrody
rzeczowej II stopnia (laureat nr 1),
b. Kolejne 50 (słownie: pięćdziesiąt) wylosowanych osób zostają laureatami
rezerwowymi Nagrody rzeczowej II stopnia (laureat nr 2).
4.
Laureat rezerwowy Nagrody rzeczowej II stopnia z danego losowania jest rezerwą dla
laureata Nagrody rzeczowej II stopnia z tego właśnie losowania.
5.
Losowania laureatów Nagród rzeczowych II stopnia odbywa się w następujące dni:
a. losowanie nr 1 w dniu 26.05.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
pierwszego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 23.05.2021 r.,
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b.

c.

d.

e.

f.

losowanie nr 2 w dniu 02.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 30.05.2021 r.,
losowanie nr 3 w dniu 09.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
trzeciego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 31.05.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 06.06.2021 r.,
losowanie nr 4 w dniu 16.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
czwartego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 07.06.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 13.06.2021 r.,
losowanie nr 5 w dniu 23.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
piątego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 14.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia
20.06.2021 r.,
losowanie nr 6 w dniu 30.06.2021 r. ze Zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
szóstego etapu Loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 21.06.2021 r. do godz. 23:59:59
dnia 27.06.2021 r.,
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
adresat:
APT&right Business Solutions sp. z o.o.
ul. Kępna 17a lok. 2
03-730 Warszawa
nadawca:
(imię i nazwisko oraz adres)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Ja/My* – niżej podpisana/podpisany/podpisani* – niniejszym informuję/informujemy* o odstąpieniu
od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora loterii promocyjnej „KASA NA
GRILL-A”, zawartej w dniu ……………………………………………… .

………………………………………………
data i podpis
*Niepotrzebne skreślić.
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