Regulamin loterii promocyjnej
pod nazwą "Loteria Konferencyjna 2022"
Postanowienia ogólne
1. Loteria promocyjna (zwana dalej "Loterią") prowadzona jest pod nazwą "Loteria Konferencyjna
2022".
2. Organizatorem Loterii jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-680), ul.
Wolbromska 38 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
000140411, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł ("Organizator").
3. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2094, ze zm.).

Zasięg Loterii
4. Loteria urządzana jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podczas konferencji on-line o
nazwie "Konferencje Zimowe Syngenta 2022" ("Konferencje") przeprowadzanych za pomocą sieci
Internet w następujących terminach:
a.

27.01.2022 r. od godz. 11:00

b.

03.02.2022 r. od godz. 11:00

c.

10.02.2022 r. od godz. 11:00

Czas trwania Loterii
5. Loteria zaczyna się dnia 27.01.2022 r. a kończy dnia 10.03.2022 r. przy czym czas zakończenia Loterii
przewidziany jest na czas zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Uczestnicy Loterii
6. Loteria przeznaczona jest dla uczestników Konferencji określonych w pkt. 4 powyżej, którzy spełniają
wymogi Regulaminu ("Uczestnik", "Uczestnicy").
7. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Loterii, członkowie Komisji Nadzoru nad
Loterią, pracownicy firmy Syngenta sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

Warunki uczestnictwa w Loterii
8. Aby wziąć udział w Loterii uczestnik Konferencji zobowiązany jest dokonać prawidłowego Zgłoszenia
Uczestnictwa w Loterii za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie pod adresem
www.konferencjezimowe.pl („Formularz Zgłoszeniowy”)
9. Formularz Zgłoszeniowy będzie przyjmował Zgłoszenia Uczestnictwa w Loterii („Zgłoszenie”)
następujących terminach:
a.

17.01.2022 w godz. 10:00 – 11:45

b.

03.02.2022 w godz. 10:00 – 11:45

c.

10.02.2022 w godz. 10:00 – 11:45
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10. Zgłoszenie udziału w Loterii polega na:
a.

Zalogowaniu się na stronie Formularza Zgłoszeniowego za pomocą unikalnego Numeru
Rezerwacji otrzymanego podczas rezerwacji udziału w Konferencji;

b.

Zweryfikowaniu i ewentualnym skorygowaniu adresu e-mail i numeru telefonu (podanych
podczas dokonywania rezerwacji);

c.

Wyrażeniu zgody na udział w Loterii, postanowienia regulaminu Loterii i przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora Loterii w związku z Loterią;

d.

Potwierdzeniu wysyłki treści Formularza Uczestnictwa przez kliknięcie na przycisk „WYŚLIJ”.

11. Każdy uczestnik Konferencji który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii, otrzymuje
jeden Kod Loterii - składający się z 1 litery i 4 cyfr, który będzie uczestniczył w losowaniu podczas
Konferencji.
12. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia Kod Loterii zostaje wyświetlony na stronie Formularza
Zgłoszeniowego oraz jest wysłany za pomocą wiadomości e-mail, na podane przez Uczestnika Loterii
dane kontaktowe.

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii
13. Organizator powołał Wewnętrzną Komisję Nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną
dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się osoba posiadająca
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej
Loterii.
14. Komisja sporządza protokoły z podaniem wyników Loterii dla każdego z losowań. Uczestnik Loterii
może zapoznać się z protokołami na swoje żądanie.

Nagrody
15. W Loterii przewidziano następujące nagrody („Nagroda”, „Nagrody”):
a) 3 nagrody I stopnia: każda w postaci bonu produktowego Syngenta o wartości 3000,00 zł brutto
wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 333,00 zł brutto. Łączna wartość
każdej nagrody wynosi 3333,00 zł brutto;
b) 6 nagród II stopnia: każda w postaci bonu produktowego Syngenta o wartości 1000,00 zł brutto;
16. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 15 999,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100) brutto.
17. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
a) Przychód uzyskany z tytułu nagród o wartości powyżej 2280,00 zł podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody.
b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 17 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem nagrody
Organizator pobiera od każdego Zwycięzcy nagrody I stopnia kwotę podatku i odprowadza ją na
konto właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota podatku jest pobierana z dodatkowego
świadczenia pieniężnego o którym mowa w pkt. 15 lit. a.

Losowania nagród
18. Losowania nagród odbywają się publicznie, podczas Konferencji online w terminach określonych w
pkt. 4 regulaminu i są transmitowane przez Internet. Losowania odbywają się na terenie studia
multimedialnego w Warszawie przy ul. Jeziorki 74A i są ostatnim punktem programu Konferencji i,
w zależności od jej przebiegu, odbywają się pomiędzy godziną 12:15 a 13:30.
19. Bezpośrednio po zakończeniu przyjmowania Zgłoszeń Uczestnictwa w Loterii w ramach danej
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Konferencji Kody Loterii (przyznane zgodnie z procedurą określoną w pkt. 11 Regulaminu) zostają
wydrukowane, a następnie pocięte na paski papieru o wymiarach ok. 10 x 3 cm i wrzucone do urny.
20. Losowania prowadzi przedstawiciel Komisji Nadzoru o której mowa w pkt. 13 Regulaminu. Losowania
odbywają się ręcznie, bez udziału wzroku spośród wszystkich Kodów Loterii wrzuconych do urny.
21. Podczas każdej z Konferencji odbywa się jedno losowanie. W ramach każdego z losowań losowanych
jest kolejno:
a) 2 Nagrody II stopnia,
b) 1 Nagroda I stopnia.
22. Jeden Uczestnik Loterii może otrzymać tylko jedną Nagrodę (pierwszą z wylosowanych) w ramach
jednego losowania.

Ogłaszanie wyników loterii i odbiór nagród
23. Ogłoszenie wyników losowania następuje bezpośrednio po wylosowaniu każdej nagrody, po
uprzednim sprawdzeniu danych Laureata w bazie Zgłoszeń udziału w Loterii przez podanie Kodu
Losu oraz imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Laureata.
24. Nagrody wysyłane są Laureatom na podane przez nich adresy przesyłką kurierską ze zwrotem
podpisanych dokumentów najpóźniej w ciągu 5 dni od losowania. Do każdej z nagród zostają
dołączone 2 egzemplarze Potwierdzenia Odbioru Nagrody z których jeden Laureat zobowiązany jest
uzupełnić, podpisać i zwrócić kurierowi.
25. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (prowadzenia ewidencji wydanych
nagród, wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, oraz ewidencji wydanych
zaświadczeń) na Potwierdzeniu Odbioru Nagrody zostaną odnotowane dane osobowe Laureata w
postaci imienia i nazwiska, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, serii i numeru dowodu tożsamości,
numeru PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL adresu zamieszkania i
obywatelstwa.
26. Wyniki losowania dostępne są na stronie internetowej www.konferencjezimowe.pl w ciągu 2 dni
od danego losowania.
27. Nagrody w Loterii nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny.

Dostępność regulaminu Loterii
28. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem
www.konferencjezimowe.pl.

Zasady postępowania reklamacyjnego
29. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Loterii wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie "Reklamacja – Loteria
Konferencyjna 2022" lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
informacja@agriclub.pl z tematem wiadomości "Reklamacja – Loteria Konferencyjna 2022".
30. Roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za
pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do
komunikacji.
31. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 24.02.2022 r. O zachowaniu terminu decyduje
data wpływu do Organizatora.
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32. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji nie
później niż do dnia 10.03.2022 r. Podany w zdaniu poprzedzającym termin obejmuje również
poinformowanie Uczestnika o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Przedawnienie roszczeń
33. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne.
34. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Dane osobowe
35. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
36. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawiera Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie pod adresem
www.konferencjezimowe.pl. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z uczestnictwem w Loterii jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.
Formularz zawiera również dodatkowe dane i klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych w
innym celu aniżeli sam udział w Loterii jednakże nie są one obowiązkowe i nie muszą być wyrażone
w celu udziału w Loterii.
37. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Loterii jest Organizator.
Dane te będą wykorzystane wyłącznie w zakresie niezbędnym do: przeprowadzenia losowania,
weryfikacji prawa do Nagród, wydania Nagród, wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z
wydaniem Nagród, ogłoszenia wyników Loterii, prowadzenia ewidencji wygranych o wartości co
najmniej 2280 zł, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wydania imiennych zaświadczeń o
uzyskanej wygranej i prowadzenia ich ewidencji, oraz wypełnienia obowiązków w zakresie kontroli
prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej i przechowywania dokumentacji wynikających z
przepisów prawa.
38. Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
e) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
39. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych
Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailem pod adresem: iod@karlsbad.pl.
40. Czas przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu ich przetwarzania:
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a) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Laureat
Nagrody – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi
wcześniej;
b) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed
zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (stosownie do
zapisów pkt 33 Regulaminu);
c) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przez okres, w
jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem
Uczestnika lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających (5 lat, licząc od końca roku, w
którym zakończyła się Loteria).

Usługa świadczona drogą elektroniczną
41. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści
zawartych na pod adresem www.konferencjezimowe.pl oraz przesyłania zgłoszeń do Loterii i
uzupełniania formularza zgłoszeniowego zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.
a) Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii.
Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w
Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.
b) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w
punkcie poprzedzającym. Sposób zgłaszania reklamacji oraz ich rozpatrywania określone są w
pkt. 29-32 Regulaminu.
c) Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 41
powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne,
wskazane powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem Formularza).
d) Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Strony Loterii wymaga dostępu do sieci Internet,
urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług
którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.

Postanowienia końcowe
42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników.
43. Zgodnie z art. 20 ustawy o grach hazardowych Organizator jest zobowiązany na żądanie uczestnika
loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
44. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm).
45. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią są rozstrzygane przez
sąd powszechny.
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