REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI”

1.

1.

§1
Nazwa Loterii
Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części regulaminu "Loterią", urządzana jest pod nazwą:
„DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!”.
§2
Nazwa podmiotu urządzającego Loterię
Podmiotem urządzającym Loterię jest Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Podchorążych
43 (94-234 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
7272832066, REGON 380723126, zwana dalej „Organizatorem”.

§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie
1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847
ze zm.) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem".
§4
Obszar, na którym urządzana jest Loteria
1. Loteria ma charakter lokalny i urządzana jest na terenie województwa pomorskiego, w sieci Delikatesów
Max & Xavier, których właścicielem jest Max Xavier S.C. Danuta Młyńska, mieszczących się przy
ul. Gdyńskiej 51 w Żukowie (83-330 Żukowo), posiadająca NIP: 5892012445, REGON: 221982590, zwana
dalej „Właścicielem”. Wykaz Delikatesów Max & Xavier biorących udział w Loterii stanowi Załącznik
nr 1 do Regulaminu.
§5
Czas trwania Loterii
1. Loteria trwa od dnia 23.12.2020 r. do dnia 10.03.2021 r. włącznie (ostateczny dzień rozpatrzenia
reklamacji).
§6
Termin rozpoczęcia i zakończenia Sprzedaży promocyjnej
1. Sprzedaż promocyjna towarów bądź usług (zwana w dalszej części Regulaminu „Sprzedażą promocyjną”)
uprawniających do nieodpłatnego wzięcia udziału w Loterii (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej) rozpoczyna
się dnia 23.12.2020 r., a kończy dnia 22.01.2021 r., przy czym zgłoszeń do Loterii uczestnicy (zwani
w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”) mogą dokonywać wyłącznie w godzinach otwarcia
Delikatesów Max & Xavier (listę Delikatesów Max & Xavier wraz z godzinami ich otwarcia stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Ze Sprzedaży promocyjnej towarów lub usług uprawniającej do nieodpłatnego udziału w Loterii, wyłączone
są dostępne w obrocie handlowym na terenie Delikatesów Max & Xavier, następujące towary
i usługi:
1) napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018, poz. 2137 ze zm.);
2) wyroby tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2019, poz. 2182);
3) leki;
4) transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz;
5) transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich;
6) spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi;
7) wpłaty i wypłaty bankomatowe.
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3. W Loterii nie można uczestniczyć na podstawie nabycia towarów bądź usług udokumentowanego fakturą
VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§7
Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii
1. W Loterii mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
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.
3. Nagród w Loterii nie mogą̨ otrzymać właściciele oraz pracownicy: Organizatora, Max Xavier S.C. Danuta
Młyńska oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Loterii,
jak również członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej
rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 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).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§8
Zasady urządzania Loterii i sposób urządzania Loterii
W Delikatesach Max & Xavier, na stanowiskach przygotowanych przez Organizatora Loterii, mieszczących
się w każdym punkcie sprzedaży wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zwanych w dalszej części
Regulaminu „Punktami Obsługi Loterii” (zwanymi również w skrócie „POL”), w czasie trwania Sprzedaży
promocyjnej, tj. od dnia 23.12.2020r. do dnia 22.01.2021 r., w godzinach otwarcia Delikatesów Max
& Xavier, wydawane są Uczestnikom losy (zwane w dalszej części Regulaminu „Losami” lub „Losami na
Loterię”) umożliwiające udział w Loterii, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Aby otrzymać Los, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania oraz
zeskanowania podczas zakupów, karty uczestnika systemu lojalnościowego w sieci delikatesów
Max & Xavier, ważnej w chwili zgłoszenia do loterii. Następnie uczestnik zobowiązany jest do okazania
pracownikowi POL paragonu potwierdzającego jednorazowy zakup promocyjny w Delikatesach
Max & Xavier, opiewający na kwotę co najmniej 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100),
a pochodzący z okresu trwania Sprzedaży promocyjnej, o której mowa w par. 6. ust. 1 Regulaminu,
z zastrzeżeniem par. 6 ust. 2 i 3 Regulaminu.
Kartę w programie lojalnościowym pn.: „Max & Xavier Na Dzień Dobry” można uzyskać poprzez
prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie jego
złożenie w dowolnym sklepie Max & Xavier, przy czym formularz można wydrukować celem wypełnienia
także na stronie internetowej: www.maxxavier.pl, w zakładce „Dołącz do nas” i złożyć w sklepie.
Szczegółowe zasady oraz warunki użytkowania karty w programie lojalnościowym „Max & Xavier Na
Dzień Dobry” określa regulamin dostępny pod adresem: http://www.maxxavier.pl/wpcontent/uploads/2019/09/Regulamin-programu-lojalnosciowego-MaxXavier.pdf.
Paragony podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone, w sposób uniemożliwiający weryfikację
ich autentyczności, nie uprawniają Uczestnika do otrzymania Losu. W przypadku przedłożenia
pracownikowi POL do weryfikacji takich paragonów, jak też w przypadku przedłożenia do weryfikacji
paragonów, co do których istnieje podejrzenie, że nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób
przewidziany w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Losu Uczestnikowi
i odmowy wyrażenia zgody na udział tego Uczestnika w losowaniach prowadzonych w ramach niniejszej
Loterii.
Czynność opisana powyżej w ust. 1 i 2 zwana jest w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”. Uczestnik,
po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, otrzymuje od pracownika obsługującego POL Los na Loterię, przy
zachowaniu zasady opisanej w ust. 7 poniżej.
Za każdy jednorazowy zakup promocyjny udokumentowany paragonem, na kwotę co najmniej 60,00 zł
brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), Uczestnikowi przysługuje jeden Los na Loterię, przy
założeniu, iż jeden paragon uprawnia do odbioru tylko jednego Losu. Zastrzega się, iż pomimo posiadania
paragonu potwierdzającego zakup promocyjny na łączną kwotę większą niż 60,00 zł brutto (słownie:
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sześćdziesiąt złotych 00/100) lub będącą jej wielokrotnością, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden
Los na Loterię. Każdy wykorzystany w procesie weryfikacji dowodów zakupu w POL paragon zostanie
przez pracownika na odwrocie ostemplowany pieczątką Organizatora oraz oznaczony jako wykorzystany,
poprzez umieszczenie podpisu pracownika obsługującego POL.
8. Losy w Loterii przygotowane są w formie papierowego kuponu, zawierającego w centralnej części numer
kuponu oraz formularz rejestracyjny. Organizator wydrukował na potrzeby niniejszej Loterii promocyjnej
Losy w liczbie ograniczonej, tj. 30 000 sztuk (słownie: trzydzieści tysięcy), jednak nie może
zagwarantować, że ich nakład nie ulegnie wyczerpaniu przed ostatnim dniem przewidzianym na
przyjmowanie Zgłoszeń, tj. przed dniem 22.01.2021 r. W przypadku wyczerpania nakładu Losów przed
zakończeniem okresu Sprzedaży promocyjnej przewiduje powiększenie puli losów o dodatkowe 10 000
sztuk (słownie: dziesięć tysięcy). Przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii kończy się dnia, w którym wydano
ostatni Los.
9. W celu zgłoszenia udziału w losowaniu nagród, konieczne jest kompletne i prawidłowe wypełnienie
formularza rejestracyjnego znajdującego się w centralnej części otrzymanego Losu poprzez podanie:
1) imienia,
2) nazwiska,
3) numeru telefonu do kontaktu w przypadku wygranej,
4) adresu e-mail, przy czym podanie adresu e-mail jest dobrowolne,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) własnoręczne i czytelne podpisanie Losu,
7) przekazanie kompletnie i prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego Losu do pracownika POL, który
umieszcza go w specjalnie przygotowanej, zaplombowanej urnie do losowania.

1.
2.
3.
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8.

§9
Losowanie nagród
Wszystkie Losy, uzupełnione przez Uczestników Loterii i wrzucone do urn w POL, biorą udział
w losowaniu nagród.
W dniu losowania, urny ze wszystkich sklepów marki Delikatesy Max & Xavier zostają przetransportowane
na miejsce losowania, a wszystkie Losy przesypuje się do jednego, nieprzezroczystego worka do losowania.
Losowanie nagród odbywa się w dniu 30.01.2021 r. w godzinach od 16:00 do 19:00, w Delikatesach Max
& Xavier mieszczących się w Chwaszczynie (80-209 Chwaszczyno), przy ul. Oliwskiej 145.
Losowanie prowadzone jest w obecności publiczności zgromadzonej w miejscu losowania nagród oraz
komisji nadzoru nad Loterią (zwanej w dalszej części Regulaminu „Komisją Nadzoru”). Losowanie
prowadzone jest przez jednego z członków Komisji, o której mowa w par. 12 Regulaminu.
Losowanie polega na ręcznym wyciągnięciu z urny jednego Losu poprzez osobę wyznaczoną przez
Organizatora do czynności losowania, sprawdzeniu jego poprawności z zapisami Regulaminu Loterii oraz
po pozytywnej weryfikacji Losu, wyczytaniu imienia i nazwiska laureata (zwanego w dalszej części
Regulaminu „Laureatem”).
Nagrody losuje się w kolejności według ich wartości, od najmniejszej do największej. W pierwszej
kolejności odbywa się losowanie Nagród IV stopnia, następnie Nagrody III stopnia, Nagrody II stopnia,
Nagrody I stopnia, a jako ostatnia losowana jest Nagroda Główna.
Laureat zostaje trzykrotnie wywołany przez przewodniczącego Komisji Nadzoru poprzez odczytanie jego
imienia i nazwiska (odczytywanie odbywa się w odstępach min. 30 − sekundowych). Jeżeli Laureat nie
zgłosi się osobiście do Organizatora Loterii najpóźniej w ciągu 30 sekund od trzeciego, ostatniego
odczytania jego danych, Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego Laureata, który wskazał
w trakcie rejestracji Zgłoszenia. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem,
przy czym kolejne próby połączenia odbywają się w odstępach min. 10 − sekundowych.
W przypadku nieudanej próby kontaktu telefonicznego z Laureatem, przez którą Organizator rozumie:
1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów,
2) włączenie się poczty głosowej,
3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony
aparat telefoniczny),
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Laureat traci prawo do otrzymania nagrody, a Organizator Loterii podejmuje kolejną próbę wyłonienia Laureata
nagrody. Zastrzega się, iż Organizator może dzwonić do Laureata z zastrzeżonego numeru telefonu.
9. Organizator przewidział maksymalnie 5 (słownie: pięć) prób wyłonienia Laureatów poszczególnych nagród
w trakcie losowania na żywo. W przypadku, kiedy próby te okażą się nieskuteczne, nagrody pozostają
w dyspozycji Organizatora Loterii. W przypadku nieobecności wylosowanego do nagrody Uczestnika na
losowaniu nagród, warunkiem bezwzględnym rozpoczęcia procedury weryfikacji prawa do nagrody
w Loterii jest odebranie telefonu od osoby prowadzącej losowanie, zgodnie z zasadą opisaną
w ust. 8 powyżej.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§10
Nagrody i wartość puli nagród
Organizator przewidział w Loterii łącznie (słownie: dziewięć) nagród (zwanych dalej „Nagrodami”).
Lista Nagród w Loterii:
1) Nagroda główna: robot kuchenny Thermomix TM 6 o wartości jednostkowej 5 500,00 zł brutto
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 611,00
zł brutto (słownie: sześćset jedenaście złotych 00/100). Łączna wartość nagrody Głównej wynosi
6 111,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto jedenaście złotych 00/100).
2) Nagroda I stopnia: telewizor iPhone 11 PRO 64 GB o wartości jednostkowej 4 900,00 zł brutto (słownie:
cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 544,00 zł
(słownie: pięćset czterdzieści cztery złote 00/100). Łączna wartość Nagrody I stopnia wynosi
5 444,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych czterysta czterdzieści cztery złote 00/100);
3) Nagrody II stopnia: 1 (słownie: jeden) odkurzacz Dyson Absolute v8 o wartości jednostkowej 2 000,00
zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
4) Nagrody III stopnia: 1 (słownie: jeden) telewizor Philips50PUS6504 o wartości jednostkowej 1 700,00
zł brutto (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100);
5) Nagrody IV stopnia: 5 (słownie: pięć) ekspresów De'Longhi Icona ECO 311.Wo wartości 650,00 zł
brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Łączna wartość Nagród IV stopnia wynosi
3 250,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Łączna wartość Nagród w Loterii promocyjnej wynosi 18 505,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy
pięćset pięć złotych zero groszy).
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania
jej ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego).
Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej, nie jest wydawana do rąk
Uczestnika, lecz jest potrącana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę.
Płatnikiem podatku od ww. Nagrody jest Organizator.

§11
Miejsce i termin wydawania Nagród
1. Przed odbiorem Nagrody Laureat ma obowiązek własnoręcznie podpisać Oświadczenie Laureata. Wzór
Oświadczenia Laureata stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Procedura dotyczy zarówno
Laureatów, którzy obecni są podczas losowania na żywo, jak również tych wylosowanych, z którymi
Organizator nawiązuje połączenie telefoniczne. W przypadku osób powiadomionych skutecznie o wygranej
w dniu losowania, w trakcie połączenia telefonicznego, Organizator zażąda doręczenia skanu wypełnionego
Oświadczenia Laureata drogą elektroniczną. Laureat zobowiązany jest do przesłania na adres
promocje@gratifica.pl skanu Oświadczenia Laureata w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od
Organizatora informacji w tej sprawie.
2. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, z przyczyn
niezależnych od Organizatora, a także w przypadku odmowy przez Laureata przekazania danych
osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, bądź w razie rezygnacji z odbioru Nagrody, Laureat
traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody wydawane są Laureatom obecnym na losowaniu od ręki, po spełnieniu warunków,
o których mowa ust. 1 niniejszego paragrafu. Laureaci powiadomieni o wygranej w Loterii telefonicznie,
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podczas losowania na żywo, otrzymują Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 14 dni
od daty przedłożenia Organizatorowi Oświadczenia Laureata w formie skanu, zgodnie z ust. 1 powyżej.
W celu umożliwienia przekazania Nagrody, każdy Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi
prawidłowy adres do jej wysyłki wraz z numerem telefonu dla kuriera.
4. Wszystkie Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 17.02.2021 r. włącznie. Lista Laureatów zostanie
opublikowana pod adresem: www.maxxavier.pl, najpóźniej do dnia 01.02.2021 r.

1.
2.
3.
4.

§12
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii
Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru,
działająca zgodnie z wydanym przez Organizatora Regulaminem działania wewnętrznej Komisji Nadzoru.
Wszystkie osoby, które wchodzą w skład Komisji, posiadają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie
treści przepisów ustawy o grach hazardowych i Regulaminu przedmiotowej Loterii.
Skład osobowy Komisji określa Organizator.
Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji, wydany przez
Organizatora.

§13
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Loterią.
2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Loterii oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej
Nagrody, tj. do dnia 03.03.2021 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora).
3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, doręczać osobiście na adres biura
Organizatora (Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, w g. 8:00 – 16:00) lub na
adres e-mail: reklamacje@gratifica.pl z dopiskiem: „DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ
PREZENTAMI!”.
4. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) 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;
4) w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty e-mail – adres e-mail do komunikacji.
5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej nie będą uwzględniane.
6. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję następuje w terminie 7 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika
o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 10.03.2021 r.
7. O decyzji Komisji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany
w reklamacji, a w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem wiadomości e-mail – na adres e-mail
podany do komunikacji.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić
swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
9. Komisja rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów
prawa.
10. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza
ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
11. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.
12. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

Strona 5 z 9
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!”
©Gratifica.pl

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

§14
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zebranych podczas loterii jest Organizator, tj. Gratifica Sp.
z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770, NIP: 7272832066,
REGON: 380723126.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.).
Przystępując do loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych
Osobowych swoich danych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje
w szczególności ustalenie prawa Uczestnika do Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku
z urządzaniem Loterii.
Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia
uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych;
b) prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych;
c) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych,
w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym
podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa,
tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo,
dostawcom usług IT.
Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych
i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 20). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy
od dnia wymagalności.
Administratorem Danych Osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia
o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.) jest Organizator.
Organizator wystawia na żądanie Laureata imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.).
Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku
wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz.
847 ze zm.), jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 7-9 następuje na podstawie ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.) oraz w dalszym okresie na
podstawie przepisów prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu
organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na
obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą
przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.

Strona 6 z 9
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!”
©Gratifica.pl

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

§15
Postanowienia końcowe
Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie przyjmowania
zgłoszeń do Loterii w POL na terenie Delikatesów Max & Xavier, w godzinach otwarcia sklepów, na stronie
internetowej pod adresem www.maxxavier.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.).
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzednim ich zatwierdzeniu przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.)
Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej
w Regulaminie Loterii.
Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.).
Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2019 poz. 847 ze zm.), wysokość
wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany
przestrzegać podmiot urządzający tę grę.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Loterii promocyjnej „DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!””
LISTA SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII PROMOCYJNEJ
„DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!””
1. Delikatesy Max & Xavier, 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 51, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
2. Delikatesy Max & Xavier, 83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 33, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
3. Delikatesy Max & Xavier, 80-297 Banino, ul. Lotnicza 62, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
4. Delikatesy Max & Xavier, 81-594 Gdynia, ul. Tuwima 10, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
5. Delikatesy Max & Xavier, 81-185 Gdynia, ul. Kmdr. Z. Horyda 30a, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
6. Delikatesy Max & Xavier, 80-180 Kowale, ul. Guderskiego 2e, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
7. Delikatesy Max & Xavier, 83-010 Straszyn, ul. Starogardzka 45, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
8. Delikatesy Max & Xavier, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 35, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
9. Delikatesy Max & Xavier, 83-010 Straszyn, ul. Kmdr. Kazimierza Kraszewskiego 1, czynne od
poniedziałku do soboty w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
10. Delikatesy Max & Xavier, 80-001 Gdańsk, ul. Żylewicza 2, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-22:00 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-20:00.
11. Delikatesy Max & Xavier, 83-304 Przodkowo, ul. Gdańska 24, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
12. Delikatesy Max & Xavier, 80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 145, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
13. Delikatesy Max & Xavier, 81-161 Gdynia, ul. Rtęciowa 17, czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 06:30-21:30 oraz w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Loterii promocyjnej „DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!”
OŚWIADCZENIE LAUREATA
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!””
ORGANIZATOR: Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272832066, REGON 380723126.
RODZAJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Gdańsku, zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze
zm.).
DANE LAUREATA NAGRODY
NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:
Imię i nazwisko Laureata:
Numer telefonu:
Adres:
DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ ORAZ NAGRODY I STOPNIA
Numer PESEL:
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:
W przypadku braku numeru PESEL
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Obywatelstwo:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią.
Oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem : Organizatora, Max Xavier S.C. Danuta Młyńska oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Loterii, jak również członkiem najbliższej rodziny
wszystkich
wyżej
wymienionych
osób.
Członkami
najbliższej
rodziny
w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 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).
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się w treścią Regulaminu Loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą
„DELIKATESY MAX&XAVIER SYPIĄ PREZENTAMI!”” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.
Niniejszym kwituję odbiór nagrody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!
Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata

Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora
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