REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Biuro z POLotem”
1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej pt. „Biuro z POLotem” (dalej: Loteria) jest RiverWood Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Saperska 42C/14, 61-493 Poznań, biuro przy ul. Wszystkich Świętych
4A, 61-843 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401169, NIP 7831683318,
REGON: 301963228, kapitał zakładowy 6.000,00 złotych (dalej: Organizator).

1.2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych.
Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzona na podstawie
zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).

1.3.

Loterią objęte są zakupy wszelkiego rodzaju ryz papierów biurowych marki „POL” (tj. POL speed,
POL lux, POL jet, POL Effect), które znajdują się w ofercie handlowej spółki International Paper
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i są dystrybuowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– zarówno w opakowaniach zbiorczych (kartonach), jak i w opakowaniach pojedynczych (dalej:
Produkty Promocyjne).

1.4.

Loteria odbywa się w dniach od 24 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (jest to ostatni dzień
rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż promocyjna, uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii, trwa
od 24 września 2018 r. do 18 listopada 2018 r. Zakup Produktów Promocyjnych dokonany poza
okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie udziału
w Loterii jest możliwe od 24 września 2018 r. do 18 listopada 2018 r.

1.5.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone na
stronie internetowej www.biurozpolotem.pl (dalej: strona internetowa Loterii) i w innych
mediach.

2.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII

2.1.

Loteria przeznaczona jest dla:
2.1.1. pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałych
w Polsce, dokonujących zakupów Produktów Promocyjnych na cele prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej lub zawodowej;
2.1.2. podmiotów niebędących osobami fizycznymi i posiadających swoją siedzibę w Polsce,
wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i dokonujących
zakupów Produktów Promocyjnych na cele prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej;
2.1.3. pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałych
w Polsce, realizujących zakupy Produktów Promocyjnych w ramach swojego zatrudnienia
(bez względu na podstawę prawną) w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy (j.w.), na
cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej
(dalej: Uczestnicy).

2.2.

W Loterii nie mogą brać udziału:
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2.2.1. osoby fizyczne dokonujące zakupów Produktów Promocyjnych dla celów niezwiązanych
bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako
konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
2.2.2. podmioty, które są kapitałowo lub osobowo związane z Organizatorem lub jakąkolwiek
ze spółek należących do grupy kapitałowej, w której znajduje się spółka International
Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
2.2.3. organy i podmioty publiczne, tj. wszelkie podmioty, które w rejestrze REGON mają
ujawnioną publiczną formę własności zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, w tym
jednostki sektora finansów publicznych, a także osoby zatrudnione w ww. podmiotach
(niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia);
2.2.4. podmioty zajmujące się dystrybucją (sprzedażą) Produktów Promocyjnych na rzecz
innych podmiotów, tzn. nabywające Produkty Promocyjne w celu ich dalszej odsprzedaży
oraz osoby zatrudnione przez te podmioty (niezależnie od podstawy prawnej tego
zatrudnienia);
2.2.5. członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia):
International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub Organizatora;
2.2.6. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.5. Regulaminu – przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych,
małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni,
opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie
pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wskazanymi w pkt 2.2.5. Regulaminu;
2.3.

Na potrzeby przeprowadzania Loterii Organizator kwalifikuje Uczestników do jednej z dwóch
następujących kategorii, z zastrzeżeniem pkt 3.7. Regulaminu:
2.3.1. kategoria „Przedsiębiorcy”, do której należą Uczestnicy, o których mowa w pkt 2.1.1. oraz
2.1.2. Regulaminu, tj. podmioty dokonujące zakupów Produktów Promocyjnych dla celów
związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej:
Przedsiębiorcy);
2.3.2. kategoria „Pracownicy”, do której należą Uczestnicy, o których mowa w pkt 2.1.3.
Regulaminu, tj. osoby realizujące zakupy Produktów Promocyjnych w ramach swojego
zatrudnienia w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy (dalej: Pracownicy).

2.4.

Przedsiębiorcy biorą udział w losowaniach nagród głównych (o których mowa w pkt 5.2.1.
Regulaminu), z zastrzeżeniem pkt 3.7. Regulaminu, natomiast Pracownicy biorą udział
w losowaniach nagród II stopnia (o których mowa w pkt 5.2.2. Regulaminu). Szczegółowe
informacje dotyczące rodzaju nagród oraz zasad ich przyznawania zostały opisane w pkt 4 i 5
Regulaminu.

2.5.

Na potrzeby Regulaminu pod pojęciem „Pracownika” rozumie się osobę zatrudnioną (bez
względu na podstawę prawną) w danym podmiocie gospodarczym, której zakres obowiązków
obejmuje składanie zamówień na Produkty Promocyjne w celu wyposażenia biura ww. podmiotu
w papier biurowy. Na etapie wydawania nagród w Loterii, podmiot zatrudniający Pracownika (bez
względu na podstawę prawną), czyli podmiot, który widnieje na fakturze VAT jako nabywca,
obowiązany jest potwierdzić tożsamość Pracownika, który w jego imieniu i na jego rzecz
realizował w ramach Loterii zakupy Produktów Promocyjnych i zgłosił udział w Loterii.

3.

WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W LOTERII

3.1.

Aby wziąć udział w Loterii, należy spełnić łącznie poniższe warunki:
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3.1.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 24 września 2018 r. od godziny 00:00:00 do
18 listopada 2018 r. do godziny 23:59:55) zakupić jednorazowo co najmniej 5 (słownie:
pięć) ryz Produktów Promocyjnych (dalej: Zakup) i uzyskać z tego tytułu (jedną) fakturę
VAT;
3.1.2. zarejestrować Zakup poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
Loterii www.biurozPOLotem.pl (dalej: Formularz zgłoszeniowy) w okresie od 24 września
2018 r. od godziny 00:00:05 do 18 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59;
3.1.3. zachować do końca trwania Loterii, tj. do 31 stycznia 2019 r. oryginał faktury VAT będącej
podstawą ww. zgłoszenia oraz potwierdzającej Zakup.
3.2.

Wyłącznym dowodem dokonania Zakupu, uprawniającym do zgłoszenia udziału w Loterii jest
faktura VAT (dalej: Faktura). W Loterii jako dowody zakupu nie będą akceptowane inne
dokumenty, np. paragony fiskalne, potwierdzenia dokonania płatności kartą, dokumenty „wz”,
formularze zamówień itp.

3.3.

Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy obejmuje:
3.3.1. wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych takich, jak:
3.3.1.1. imię i nazwisko lub nazwa Przedsiębiorcy, który dokonał zgłaszanego Zakupu
(czyli podmiotu widniejącego na zgłaszanej Fakturze jako nabywca);
3.3.1.2. adres siedziby lub wykonywania działalności gospodarczej ww. Przedsiębiorcy;
3.3.1.3. numer NIP ww. Przedsiębiorcy;
3.3.1.4. adres e-mail oraz – fakultatywnie – numer telefonu umożliwiający bezpośredni
kontakt z osobą dokonującą zgłoszenia, tj. Przedsiębiorcą lub Pracownikiem,
w zależności od tego, która z tych osób bezpośrednio dokonuje zgłoszenia
w Loterii;
3.3.1.5. imię i nazwisko Pracownika, który zrealizował Zakup i dokonał zgłoszenia udziału
w Loterii w imieniu ww. Przedsiębiorcy;
3.3.1.6. liczbę Produktów Promocyjnych (ryz) objętych zgłaszanym Zakupem (Fakturą);
3.3.1.7. numer zgłaszanej Faktury, potwierdzającej dokonanie Zakupu;
3.3.1.8. numerem NIP podmiotu (dystrybutora Produktów Promocyjnych), u którego
dokonany został zgłaszany Zakup (czyli podmiotu widniejącego na zgłaszanej
Fakturze jako sprzedawca);
3.3.2. załączenie wyraźnego i czytelnego skanu lub zdjęcia ww. Faktury;
3.3.3. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem
i zaakceptowanie jego treści, a w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje Pracownik –
również zaznaczenie oświadczenia, że Pracownik zrealizował zgłaszany Zakup w imieniu
swojego pracodawcy (Przedsiębiorcy) oraz otrzymał jego zgodę na zgłoszenie udziału
w Loterii i reprezentowanie go w Loterii;
3.3.4. kliknięcie przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego – co stanowi
wysłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.

3.4.

Podczas zgłaszania udziału w Loterii, jako element Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik
otrzymuje w zwięzłej formie podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania jego danych
osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii. Szczegółowe informacje dotyczące reguł
przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii znajdują się w pkt 8
Regulaminu oraz w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
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3.5.

Z tytułu zgłoszenia udziału w Loterii Organizator przyznaje Uczestnikom „losy” zgodnie
z następującymi zasadami:
3.5.1. za każde 5 ryz Produktów Promocyjnych, których Zakup zostanie zgłoszony w Loterii
(stosownie do informacji podanej w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 3.3.1.6.
Regulaminu), Przedsiębiorcy zostanie przyznany 1 „los”; dla przykładu: gdy Zakup
obejmuje 25 ryz Produktów Promocyjnych, wówczas Przedsiębiorcy zostanie
przyznanych na jego podstawie 5 „losów”;
3.5.2. za każdy zgłoszony w Loterii Zakup, bez względu na liczbę ryz Produktów Promocyjnych
objętych Zakupem, Pracownikowi zostanie przyznany jeden „los”; dla przykładu: gdy
Zakup obejmuje 25 ryz Produktów Promocyjnych, wówczas Pracownikowi zostanie
przyznany 1 „los”.

3.6.

Jedna Faktura uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia w Loterii. Każdy przesłany Formularz
zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie, natomiast na podstawie jednego Formularza zgłoszeniowego
Organizator może przyznać „losy” zarówno Przedsiębiorcom, jak i Pracownikom, z zastrzeżeniem
pkt 3.7. Regulaminu. Jeden Uczestnik może przesłać w Loterii więcej niż jedno zgłoszenie, pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 3.1.-3.3.
Regulaminu (tzn. w każdym przypadku na podstawie odrębnej Faktury).

3.7.

W przypadku, gdy czynności związanych z dokonaniem Zakupu oraz zgłoszeniem udziału w Loterii,
o których mowa w pkt 3.1.-3.3. Regulaminu dokonuje samodzielnie Przedsiębiorca, o którym
mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
zawodową), powinien on w Formularzu zgłoszeniowym wskazać siebie jako Pracownika zgodnie
z pkt 3.3.1.5. Regulaminu (tzn. podać swoje imię i nazwisko). Na podstawie takiego zgłoszenia ww.
Przedsiębiorcę traktuje się również jako Pracownika, w szczególności zostaną przyznane takiemu
Uczestnikowi dwa typy „losów” – zarówno jako Przedsiębiorcy (stosownie do pkt 3.5.1.
Regulaminu), jak i jako Pracownikowi (stosownie do pkt 3.5.2. Regulaminu).

3.8.

Data dostawy towaru widniejąca na Fakturze nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia
udziału w Loterii.

3.9.

W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku potwierdzającego przesłanie
Formularza zgłoszeniowego, wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia
do Loterii, a ponadto zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail na adres podany
w Formularzu zgłoszeniowym.

3.10. W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku potwierdzającego przesłanie
Formularza zgłoszeniowego, wyświetlony zostanie komunikat informujący o stwierdzonych
błędach.
3.11. Zgłoszenie udziału w Loterii zgodnie z pkt 3.1.-3.3. Regulaminu jest możliwe od 24 września
2018 r. od godziny 00:00:05 do 18 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59. O chwili przesłania
zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Ilekroć
w Regulaminie jest mowa o otrzymaniu przez Organizatora zgłoszenia, należy przez to rozumieć
wpływ danych teleinformatycznych z Formularza zgłoszeniowego na serwer systemu
teleinformatycznego, który Organizator wykorzystuje w celu przyjmowania zgłoszeń w Loterii.
3.12. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu
wskazanego w pkt 3.1.2. oraz 3.11. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.
3.13. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie nadany kolejny,
indywidualny numer identyfikacyjny.
3.14. Jeden Przedsiębiorca może być reprezentowany w Loterii przez więcej niż jednego Pracownika.
Oznacza to, że w przypadku, gdy u danego Przedsiębiorcy zatrudniony jest więcej niż jeden
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Pracownik, to każdy z tych Pracowników uprawniony jest do dokonywania zgłoszeń w Loterii,
jednakże z zastrzeżeniem pkt 3.15. i 3.16. Regulaminu.
3.15. Pracownik, który zatrudniony jest jednocześnie przez więcej niż jednego Przedsiębiorcę,
w ramach Loterii może reprezentować tylko jednego Przedsiębiorcę. W takiej sytuacji uznaje się,
że Pracownik reprezentuje tego Przedsiębiorcę, którego numer NIP został podany w pierwszym
zgłoszeniu dokonanym w Loterii przez takiego Pracownika.
3.16. W ramach udziału w Loterii z danego adresu e-mail i (fakultatywnie) numeru telefonu nie mogą
korzystać inni Przedsiębiorcy. Oznacza to, że jeśli dany adres e-mail lub (fakultatywnie) numer
telefonu zostały zgodnie z pkt 3.3.1.4. Regulaminu podane w prawidłowym zgłoszeniu
(Formularzu zgłoszeniowym) dotyczącym danego Przedsiębiorcy (tzn. razem z jego numerem NIP
– pkt 3.3.1.3. Regulaminu), to nie mogą być już później wykorzystane w zgłoszeniu dotyczącym
innego Przedsiębiorcy.
3.17. Każdy z Pracowników, którzy reprezentują tego samego Przedsiębiorcę, może dokonywać
kolejnych zgłoszeń w Loterii wyłącznie przy wykorzystaniu tego samego zestawu obowiązkowych
danych identyfikujących Pracownika, które dany Pracownik podał w swoim pierwszym zgłoszeniu
przesłanym w Loterii, tj. z podaniem tego samego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail
(podawanych zgodnie z pkt 3.3.1.4.-3.3.1.5. Regulaminu). W ramach udziału w Loterii z tego
samego zestawu obowiązkowych danych identyfikujących nie mogą korzystać inni Pracownicy –
każdy Pracownik ma obowiązek wykorzystywać swój własny zestaw obowiązkowych danych
identyfikujących (tzn. własne imię, nazwisko oraz adres e-mail; u każdego z Pracowników, którzy
reprezentują tego samego Przedsiębiorcę numer NIP Przedsiębiorcy musi być ten sam).
Zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Pracownika z podaniem innego zestawu
obowiązkowych danych identyfikujących, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub
więcej Pracowników z wykorzystaniem zestawu obowiązkowych danych identyfikujących, który
został przypisany już do innego Pracownika, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest
podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii i pozbawienia jej prawa do nagrody.
3.18. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz
organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje
takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie
wykluczony z Loterii.
3.19. Zakazane jest korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują zgłoszenia.
Zakazane jest generowanie zgłoszeń w sposób inny niż osobiste wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego przez Uczestnika. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą
zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego
takiego naruszenia.
3.20. Organizator, stosownie do pkt 3.21.-3.22. Regulaminu, przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału
w Loterii automatycznie weryfikuje zgłoszenia pod kątem ich zgodności z pkt 3.6. oraz pkt 3.16.
Regulaminu. Nadzór nad procesem weryfikacji przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w zdaniu
poprzednim niniejszego punktu, sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru nad Loterią.
3.21. W przypadku, gdy w danym zgłoszeniu (tzn. w Formularzu zgłoszeniowym) podano adres e-mail
lub (fakultatywnie) numer telefonu, który był już wcześniej podany w innym zgłoszeniu w Loterii
(Formularzu zgłoszeniowym), ale razem z innym numerem NIP Przedsiębiorcy podanym zgodnie
z pkt 3.3.1.3. Regulaminu, takie zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu. Jednocześnie
wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że Uczestnik może ponowić zgłoszenie,
jednakże przy wykorzystaniu tego samego numeru NIP Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt
3.3.1.3. Regulaminu, który podał przy pierwszym zgłoszeniu udziału w Loterii.
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3.22. W przypadku, gdy ten sam numer Faktury oraz ten sam numer NIP podmiotu (dystrybutora
Produktów Promocyjnych), u którego dokonany został zgłaszany Zakup, zostaną ponownie
zgłoszone razem z Loterii (tzn. zostaną ponownie podane razem w Formularzu zgłoszeniowym
zgodnie z pkt 3.3.1.7.-3.3.1.8. Regulaminu), takie zgłoszenie podlega automatycznemu
odrzuceniu ze względu na naruszenie pkt 3.6. Regulaminu i ponowne zgłoszenie do Loterii tej
samej Faktury. Ponadto, Uczestnik, który dokonał ponownego zgłoszenia w Loterii tej samej
Faktury może zostać wykluczony z udziału w Loterii, a wszelkie dokonane przez niego inne
zgłoszenia mogą zostać anulowane, zwłaszcza jeśli z okoliczności sprawy wynikać będzie, że ww.
Uczestnik, chcąc zwiększyć swoją szansę na wygraną w Loterii, świadomie i celowo dokonał
ponownego zgłoszenia w Loterii tej samej Faktury z naruszeniem pkt 3.6. Regulaminu.
4.

PULA NAGRÓD W LOTERII

4.1.

Całkowita maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych do wydania w Loterii wynosi
95.008,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiem złotych 00/100). Liczba nagród będzie
ograniczona i wyniesie 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) sztuk.

4.2.

Do wydania w Loterii przewidziane są następujące nagrody:
4.2.1. 8 (słownie: osiem) nagród głównych dla Przedsiębiorców, z których każdą stanowi
voucher lub zestaw voucherów o łącznej wartości jednostkowej 8.000,00 zł (słownie:
osiem tysięcy złotych 00/100), a wraz z tym voucherem lub zestawem voucherów laureat
otrzyma również dodatkową kwotę pieniężną na sfinansowanie podatku dochodowego
od wygranej w Loterii zgodnie z pkt 4.3. Regulaminu (dalej: Nagrody Główne);
4.2.2. 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) nagród II stopnia dla Pracowników, z których każdą
stanowi voucher o wartości jednostkowej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100),
przeznaczony do zrealizowania w dowolnej perfumerii należącej do sieci „Douglas” (dalej:
Nagrody II Stopnia).

4.3.

Nagrody Główne zostaną wydane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Organizator przed wydaniem Nagród Głównych poinformuje ich laureatów
o zasadach rozliczenia ewentualnego podatku dochodowego od otrzymanych Nagród Głównych
i przekaże tym laureatom dodatkowe kwoty pieniężne na sfinansowanie ewentualnego podatku
dochodowego od wygranej w Loterii w granicach łącznej wartości puli nagród określonej w pkt
4.1. Regulaminu.

4.4.

Nagrody II Stopnia podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie
do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.5.

Nagrody (vouchery), o których mowa w pkt 4.2.1.-4.2.2. Regulaminu wydawane są w postaci
elektronicznej i zostaną wysłane na adresy e-mail wskazane przez Uczestników w Formularzu
zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 3.3.1.4. Regulaminu. Vouchery ważne są przez 12 miesięcy od
momentu ich wydania laureatowi. Nagrody w postaci voucherów są środkami płatniczymi
umożliwiającymi zakup towarów lub usług z oferty podmiotu honorującego voucher. Laureat
może skorzystać z vouchera tylko jeden raz. W razie niewykorzystania przez laureata vouchera,
jak również zakupienia towarów lub usług o wartości niższej niż wartość vouchera, laureatowi nie
przysługuje zwrot wartości tej nagrody lub różnicy pomiędzy jej wartością a wartością
rzeczywiście zakupionych towarów lub usług. Natomiast jeśli wartość zakupionych towarów lub
usług jest wyższa od wartości pieniężnej wskazanej do wykorzystania w ramach vouchera, laureat
zobowiązany jest dopłacić kwotę będącą różnicą wartości zakupionych towarów lub usług oraz
wartości pieniężnej vouchera.

4.6.

Nagroda Główna zostanie wydana w postaci jednego, dwóch lub więcej voucherów (w przypadku
dwóch lub więcej – o różnej wartości jednostkowej), przy czym łączna wartość wydawanego
vouchera lub voucherów nie przekroczy kwoty 8.000,00 zł. Każdy z voucherów wchodzących
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w skład Nagrody Głównej przeznaczony jest do zrealizowania na remont oraz wyposażenie biura
i może być zrealizowany wyłącznie na zakup produktów z oferty podmiotu honorującego dany
voucher. Vouchery wchodzące w skład Nagrody Głównej możliwe są do zrealizowania w
następujących sieciach sklepów: IKEA, Leroy Merlin, Castorama, Komputronik, Media Markt.
4.7.

Nagroda II Stopnia (voucher) przeznaczona jest do zrealizowania w dowolnej perfumerii sieci
„Douglas” na terenie Polski lub w sklepie internetowym https://www.douglas.pl/. Szczegółowe
zasady skorzystania z vouchera określa regulamin podmiotu, który go wydał, znajdujący się pod
adresem
https://www.douglas.pl/Tw%C3%B3j-Prezent/REGULAMIN-KARTY-UPOMINKOWEJDOUGLAS-/index_c0093.html.

5.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W LOTERII

5.1.

Laureatami Loterii zostaną Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe zgłoszenia i spełnią wszystkie
warunki otrzymania nagrody określone w Regulaminie (dalej: Laureaci).

5.2.

W Loterii przewidziane zostały następujące, tygodniowe okresy, w których przyjmowane są
zgłoszenia:
5.2.1. pierwszy okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 24 września 2018 r. od godziny 00:00:05
do 30 września 2018 r. do godziny 23:59:59;
5.2.2. drugi okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 1 października 2018 r. od godziny 00:00:00
do 7 października 2018 r. do godziny 23:59:59;
5.2.3. trzeci okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 8 października 2018 r. od godziny 00:00:00
do 14 października 2018 r. do godziny 23:59:59;
5.2.4. czwarty okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 15 października 2018 r. od godziny
00:00:00 do 21 października 2018 r. do godziny 23:59:59;
5.2.5. piąty okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 22 października 2018 r. od godziny 00:00:00
do 28 października 2018 r. do godziny 23:59:59;
5.2.6. szósty okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 29 października 2018 r. od godziny 00:00:00
do 4 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59;
5.2.7. siódmy okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 5 listopada 2018 r. od godziny 00:00:00 do
11 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59;
5.2.8. ósmy okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 12 listopada 2018 r. od godziny 00:00:00 do
18 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59
(dalej: Okresy Tygodniowe).

5.3.

W Loterii odbędzie się osiem losowań Laureatów Nagród Głównych oraz Nagród II Stopnia.
Losowania przeprowadzane są w siedzibie spółki Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna
sp. k. przy ul. Krasińskiego 16 w Poznaniu w najbliższy wtorek następujący bezpośrednio po
zakończeniu danego Okresu Tygodniowego (pierwsze losowanie odbędzie się 2 października
2018 r.), za każdym razem po godzinie 12:00. Losowania przeprowadzane są w trybie losowania
ręcznego, zgodnie z pkt 5.4.-5.7. Regulaminu, zawsze pod nadzorem wewnętrznej komisji
nadzoru nad Loterią. Losowania przeprowadzane będą zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych, tj. ich przeprowadzanie nie będzie powierzane przez Organizatora innemu
podmiotowi.

5.4.

W każdym losowaniu zostanie wylosowany jeden Laureat Nagrody Głównej oraz dwudziestu
Laureatów Nagród II Stopnia. W trakcie każdego losowania Laureata Nagrody Głównej
wylosowany zostanie również jeden Laureat rezerwowy Nagrody Głównej. Nagroda Główna
zostanie przyznana Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat podstawowy nie spełni
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warunków lub wymagań uzyskania Nagrody Głównej określonych w Regulaminie. Laureaci
rezerwowi są powiadamiani o przyznaniu im Nagrody Głównej wówczas, gdy okaże się, że Laureat
podstawowy nie spełnił ww. warunków lub wymagań i tym samym prawo do danej nagrody
przeszło na Laureata rezerwowego. Jeśli Laureat rezerwowy nie spełni wszystkich warunków
wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, Nagroda Główna pozostanie
własnością Organizatora. Do Laureatów rezerwowych Nagród Głównych stosuje się odpowiednio
wszystkie warunki i wymagania wydania Nagród Głównych przewidziane dla Laureatów
podstawowych tych nagród.
5.5.

Organizator każdorazowo przeprowadzi osobno losowanie Laureatów (podstawowego
i rezerwowego) Nagród Głównych oraz Laureatów Nagrody II Stopnia. W losowaniu Laureatów
(podstawowego i rezerwowego) Nagrody Głównej wzięte pod uwagę zostaną „losy”, które zostały
przyznane Przedsiębiorcom za zgłoszenia w danym Okresie Tygodniowym (zgodnie z pkt 3.5.1.
Regulaminu oraz z uwzględnieniem pkt 3.7. Regulaminu). W losowaniu Laureatów Nagród II
Stopnia wzięte pod uwagę zostaną „losy”, które zostały przyznane Pracownikom za zgłoszenia
w danym Okresie Tygodniowym (zgodnie z pkt 3.5.2. Regulaminu oraz z uwzględnieniem pkt 3.7.
Regulaminu).

5.6.

„Losy” przyznawane Uczestnikom przez Organizatora (zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu oraz
z uwzględnieniem pkt 3.7. Regulaminu) za dany Okres Tygodniowy będą zapisywane według
kolejności ich przyznawania do dwóch osobnych tabel – pierwszej tabeli z „losami”
przyznawanymi Przedsiębiorcom i drugiej tabeli z „losami” przyznawanymi Pracownikom. Każda
tabela składać się będzie z wierszy w liczbie zależnej od łącznej liczby przyznanych „losów”. „Losy”
zapisywane będą w tabeli w kolejnych wierszach. Tabela z „losami” Przedsiębiorców zawierać
będzie dwie kolumny – w pierwszej kolumnie znajdować się będzie numer kolejny wiersza,
a w drugiej kolumnie numer NIP Przedsiębiorcy, któremu przyznano dany kolejny „los”. Tabela
z „losami” Pracowników zawierać będzie trzy kolumny – w pierwszej kolumnie znajdować się
będzie numer kolejny wiersza, w drugiej kolumnie numer NIP Przedsiębiorcy, który jest
pracodawcą danego Pracownika, którego przyznano „los”, a w trzeciej kolumnie znajdować się
będą imię i nazwisko Pracownika, któremu przyznano „los”.

5.7.

Każde losowanie Laureatów polegać będzie na ręcznym wylosowaniu z urn przez osobę
wyznaczoną przez Organizatora kartek (lub innych przedmiotów) z cyframi z zakresu od 0 do 9,
które złożą się na numery wierszy, w których zapisano zwycięskie „losy” zgodnie z pkt 5.6.
Regulaminu. Liczba urn z kartkami (lub innymi przedmiotami) z cyframi uzależniona jest od liczby
„losów”, które zostaną przyznane przez Organizatora w ramach danego Okresu Tygodniowego
w Loterii – w ten sposób, żeby z poszczególnych urn wyciągane były cyfry, które kolejno stanowić
będą cyfry jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd.
Na przykład: gdy liczba „losów”, które Organizator przyzna w ramach Loterii w danym Okresie
Tygodniowym wyniesie 658.922, urn będzie sześć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca,
tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Na przykład: gdy cyfra
wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana
w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, cyfra wylosowana w piątej urnie to
0, a cyfra wylosowana w szóstej urnie to 5, zwycięskim „losem” będzie ten, który zgodnie z pkt
5.6. Regulaminu zapisano w danej tabeli w wierszu nr 502153. W ostatniej urnie znajdować się
będą jedynie takie cyfry, które mogą pozwolić na utworzenie numeru wiersza, w którym zapisano
„los” (np. jeśli łączna liczba „losów”, które zostały przyznane przez Organizatora za dany Okres
Tygodniowy w Loterii wyniesie 345.789, to w ostatniej urnie z cyframi tysięcy znajdować się będą
cyfry od 0 do 3, a nie będzie w niej cyfr od 4 do 9, gdyż wylosowanie którejkolwiek z nich w żadnym
przypadku nie pozwoliłoby na wyłonienie numeru wiersza zawierającego „los”). W przypadku
wylosowania z ostatniej urny cyfry, która nie pozwala na utworzenie numeru wiersza
zawierającego „los”, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu
wylosowania cyfry pozwalającej na utworzenie numeru wiersza zawierającego „los” (np. gdy przy
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345.789 „losach” z pierwszej urny wylosowana zostałaby cyfra 7, z drugiej cyfra 5, z trzeciej cyfra
8, z czwartej cyfra 4, z piątej cyfra 7, a szóstej cyfra 3, to wylosowany numer 374.857 nie dawałby
numeru wiersza, w którym zapisano „los”, stąd cyfra 3 zostałaby odrzucona, a dalsze losowanie
dotyczyłoby jedynie cyfr 0, 1 oraz 2).
5.8.

Po wylosowaniu zwycięskiego „losu” Organizator, pod nadzorem wewnętrznej komisji nadzoru
nad Loterią, dokonuje weryfikacji, czy Uczestnik, któremu przyznano ww. zwycięski „los” spełnia
warunki udziału w Loterii, o których mowa w:
5.8.1. pkt 2.1. Regulaminu, tzn. czy Przedsiębiorca wskazany w zgłoszeniu, na podstawie
którego przyznano zwycięski „los” jest jednym z podmiotów wskazanych w pkt 2.1.
Regulaminu – weryfikacja odbywa się na podstawie informacji wynikających z rejestru
REGON udostępnianego na stronie internetowej https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/
appBIR/index.aspx oraz, ewentualnie, na podstawie informacji wynikających z Krajowego
Rejestru Sądowego udostępnianego na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/web/
wyszukiwarka-krs/strona-glowna;
5.8.2. pkt 2.2.3. Regulaminu, tzn. czy Przedsiębiorca wskazany w zgłoszeniu, na podstawie
którego przyznano zwycięski „los” nie jest organem lub podmiotem publicznym, tj.
podmiotem, który w rejestrze REGON ma ujawnioną publiczną formę własności zgodnie
z przepisami o statystyce publicznej, w tym jednostką sektora finansów publicznych –
weryfikacja odbywa się na podstawie informacji wynikających z rejestru REGON
udostępnianego na stronie internetowej https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/
appBIR/index.aspx;
5.8.3. pkt 3.3.1.6. Regulaminu, tzn. czy liczba Produktów Promocyjnych (ryz) objętych
zgłaszanym Zakupem pokrywa się z informacjami wynikającymi ze skanu lub zdjęcia
Faktury załączonej do Formularza zgłoszeniowego zgodnie z pkt 3.3.2. Regulaminu;
5.8.4. pkt 5.9. Regulaminu, tzn. czy Uczestnik uzyskał już wcześniej prawo do nagrody w Loterii,
czy to jako Laureat podstawowy, czy też jako Laureat rezerwowy.
Organizator może również zweryfikować, czy Uczestnik, któremu przyznano ww. zwycięski „los”
spełnia warunki udziału w Loterii, o których mowa w pkt 2.2.4. Regulaminu, tzn. czy
Przedsiębiorca wskazany w zgłoszeniu, na podstawie którego przyznano zwycięski „los” nie
zajmuje się dystrybucją (sprzedażą) Produktów Promocyjnych na rzecz innych podmiotów, tzn.
czy nie nabywa Produktów Promocyjnych w celu ich dalszej odsprzedaży – weryfikacja odbywa
się na podstawie informacji o przedmiocie działalności i towarach lub usługach oferowanych
przez takiego Przedsiębiorcę, jeśli jest ona łatwo dostępna publicznie na stronie internetowej
prowadzonej przez takiego Przedsiębiorcę.
W przypadku, gdy Organizator zgodnie z powyższym stwierdzi, że Uczestnik nie spełnia ww.
warunków udziału w Loterii, wylosowany „los” jest odrzucany, a losowanie jest ponawiane
spośród pozostałych „losów”.

5.9.

Niezależnie od łącznej liczby przesłanych w Loterii zgłoszeń, jeden Uczestnik może otrzymać tylko
jedną nagrodę w całej Loterii. Jednakże jeden Uczestnik, o którym mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu
(tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową), któremu zgodnie z pkt
3.7. Regulaminu przyznano dwa typy „losów” (jako Przedsiębiorcy oraz jako Pracownikowi),
niezależnie od łącznej liczby przesłanych w Loterii zgłoszeń, może otrzymać tylko jedną Nagrodę
Główną oraz jedną Nagrodę II Stopnia w całej Loterii.

5.10. Każdy Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu
jego zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu
zgłoszeniowym. Wiadomość zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia
losowania i zawierać będzie informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych
niezbędnych do wydania nagrody w Loterii. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco
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śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail, a także jej folder SPAM – na wypadek,
gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww.
skrzynki odbiorczej.
5.11. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej,
zgodnie z pkt 5.10. Regulaminu (dnia wysłania wiadomości e-mail) Laureat jest zobowiązany
doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Biuro
z POLotem”) na adres biura Organizatora: RiverWood Sp. z o. o., ul. Wszystkich Świętych 4A, 61843 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) w formie wypełnionego i podpisanego formularza
stanowiącego załącznik do Regulaminu i udostępnionego na stronie internetowej Loterii
www.biurozPOLotem.pl.
5.12. W przypadku Laureatów Nagród Głównych, o których mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu (tj.
Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), Dokumenty powinny zawierać wypełniony
i podpisany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z:
5.12.1. oświadczeniem Laureata o następującej treści: „Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy
zatrudnienia) RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ani International Paper Polska
Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt
2.2.6. regulaminu ww. loterii, jak również nie zajmuję się dystrybucją (sprzedażą)
Produktów Promocyjnych na rzecz innych podmiotów, tzn. nie nabyłem Produktów
Promocyjnych w celu ich dalszej odsprzedaży”;
5.12.2. informacją o numerze PESEL i rodzaju oraz numerze dowodu tożsamości Laureata
(w przypadku braku numeru PESEL – adresie zamieszkania, dacie urodzenia
i obywatelstwie) – zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy o grach hazardowych.
5.13. W przypadku Laureatów Nagród Głównych, o których mowa w pkt 2.1.2. Regulaminu
(Przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi), Dokumenty powinny zawierać wypełniony
i podpisany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z:
5.13.1. oświadczeniem złożonym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Laureata zgodnie
z odpisem z KRS, o następującej treści: „Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie
podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze spółką RiverWood Sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu lub jakąkolwiek ze spółek należących do grupy kapitałowej, w której
znajduje się spółka International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jak również
nie jest organem ani podmiotem publicznym, tj. podmiotem, który w rejestrze REGON
ma ujawnioną publiczną formę własności zgodnie z przepisami o statystyce publicznej,
w tym nie jest jednostką sektora finansów publicznych, a także nie zajmuje się dystrybucją
(sprzedażą) Produktów Promocyjnych na rzecz innych podmiotów, tzn. nie nabył
Produktów Promocyjnych w celu ich dalszej odsprzedaży”;
5.13.2. podaniem informacji czy Laureat jest podatnikiem podatku CIT według stawki 15%
zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.14. W przypadku Laureatów Nagród II Stopnia (tj. Pracowników – Uczestników, o których mowa w pkt
2.1.3. Regulaminu), Dokumenty powinny zawierać wypełniony i podpisany formularz, którego
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu wraz z:
5.14.1. oświadczeniem Laureata o następującej treści: „Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy
zatrudnienia) RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ani International Paper Polska
Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt
2.2.6. regulaminu ww. loterii, jak również nie jestem zatrudniony (bez względu na
podstawę prawną zatrudnienia) przez organ ani podmiot publiczny, tj. podmiot, który
w rejestrze REGON ma ujawnioną publiczną formę własności zgodnie z przepisami
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o statystyce publicznej, w tym nie jest jednostką sektora finansów publicznych, ani przez
podmiot, który zajmuje się dystrybucją (sprzedażą) Produktów Promocyjnych na rzecz
innych podmiotów, tzn. nie nabył Produktów Promocyjnych w celu ich dalszej
odsprzedaży”;
5.14.2. oświadczeniem pracodawcy Laureata (Przedsiębiorcy, który zatrudnia Laureata),
podpisanym czytelnie przez pracodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji
pracodawcy zgodnie z odpisem z KRS, o następującej treści: „Potwierdzam, że wskazana
powyżej osoba jest pracownikiem mojego/naszego przedsiębiorstwa, a jej zakres
obowiązków obejmuje składanie zamówień na produkty biurowe, w tym papier biurowy.
Osoba ta miała prawo realizować zakupy na produkty marki „POL” i związku z nimi zgłosić
udział mojego/naszego przedsiębiorstwa oraz siebie w ww. loterii”.
5.15. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska albo
pełnej nazwy Laureatów na stronie internetowej Loterii „Biuro z POLotem”, co nastąpi nie później
niż do 27 grudnia 2018 r. Wyniki Loterii dostępne będą na stronie internetowej Loterii do
31 stycznia 2019 r.
5.16. Nagrody zostaną wydane Laureatom drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości wysłanej
na adres e-mail podany przez Laureata w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 3.3.1.4.
Regulaminu. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane do 10 stycznia 2019 r.
5.17. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie
sposobu wydania nagród.
5.18. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Uczestnika (w tym również Laureata), jego
uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii, autentyczności zgłoszonej przez niego Faktury czy też
zgodności postępowania Uczestnika w Loterii z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić
postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, w tym zwłaszcza może
zobowiązać Uczestnika do przesłania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania:
5.18.1. wszystkich oryginalnych Faktur, jakie Uczestnik zgłosił w Loterii, przy czym Faktury te
zostaną zwrócone Uczestnikowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania
wyjaśniającego;
5.18.2. kserokopii lub czytelnego zdjęcia dowodu tożsamości Laureata będącego osobą fizyczną
w celu potwierdzenia jego wieku lub (w przypadku Laureatów Nagród Głównych) jego
numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a w przypadku braku numeru PESEL –
adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa); na kserokopii lub zdjęciu dowodu
tożsamości mogą zostać zakryte (zamazane) informacje, które nie są potrzebne do
udokumentowania ww. danych; odkryte muszą pozostać: imię i nazwisko oraz data
urodzenia Laureata, a jeśli Organizator dodatkowo zobowiąże Laureata Nagrody Głównej
do udokumentowania jego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a w przypadku
braku numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa), odkryte
muszą być również ww. dane.
5.18.3. podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji
Uczestnika zgodnie z odpisem z KRS oświadczenia, że spełnia on wszystkie wymagania
uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora
postanowień Regulaminu;
5.18.4. podania innych, dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych
z udziałem w Loterii, np. dotyczących adresów e-mail, z których Uczestnik korzystał na
potrzeby Loterii;
5.18.5. oświadczenia podpisanego własnoręcznie przez podmiot, który wystawił Uczestnikowi
zgłoszoną w Loterii Fakturę, w którym podmiot ten potwierdza, że przedstawiona przez
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Uczestnika w Loterii Faktura jest rzetelna i autentyczna, tzn. stwierdza rzeczywiście
dokonany zakup Produktów Promocyjnych;
Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie ww. dokumentów może zostać wykluczony
z udziału w Loterii.
5.19. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Laureatom, co do których
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień
Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału
w Loterii z Regulaminem, np.:
5.19.1. branie udziału w Loterii z użyciem więcej niż jednego adresu e-mail, przy użyciu innych
danych osobowych lub danych osobowych innej osoby, lub
5.19.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny, lub
5.19.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.
5.20. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii pozostają własnością Organizatora, o ile
postanowienia Regulaminu nie zawierają podstawy ich wydania Laureatom rezerwowym.
6.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna
komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: Komisja), która działa na podstawie
swojego regulaminu wydanego przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi osoba, która:
6.1.

przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyła szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych
i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych
z nadzorowaniem Loterii;

6.2.

ma nienaganną opinię;

6.3.

posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

6.4.

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1.

Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 24 września 2018 r. do 24 stycznia 2019 r.
Reklamacje doręczone Organizatorowi po 24 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

7.2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych:
7.2.1. imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz podpis,
7.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
7.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna pod nazwą „Biuro z
POLotem”),
7.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.
Ponadto, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer telefonu kontaktowego do
Uczestnika, a w przypadku Uczestników, o których mowa w pkt 2.1.2. Regulaminu zgłoszenie
reklamacyjne powinno zawierać nazwę Uczestnika, adres jego siedziby oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu zgodnie z odpisem z KRS.
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7.3.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres biura Organizatora tj.
RiverWood Sp. z o. o., ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-843 Poznań z dopiskiem "Reklamacja – Biuro
z POLotem” Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Organizator
dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do biura Organizatora w terminie od 24
września 2018 r. do 24 stycznia 2019 r. w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00.

7.4.

Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie
listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 31 stycznia 2019 r. Decyzje Komisji
w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji Komisji
telefonicznie. Koszty powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator.

7.5.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Komisji w przedmiocie
rozstrzygnięcia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na
drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

7.6.

Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1.

Dane osobowe Uczestników Loterii będących osobami fizycznymi są przetwarzane na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

8.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii będących osobami fizycznymi jest
International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków. Dane
osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji
postanowień jej Regulaminu.

8.3.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii będących osobami fizycznymi
w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych
z wydawaniem nagród oraz przeprowadzaniem postępowań reklamacyjnych jest Organizator –
RiverWood Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, biuro przy ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-853 Poznań.

8.4.

Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem
Loterii znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.

Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora, a także na stronie internetowej Loterii
www.biurozPOLotem.pl w terminie od 24 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

9.2.

Udział w Loterii jest dobrowolny.

9.3.

Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.4.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o grach hazardowych,
Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9.5.

Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym
w ustawie o grach hazardowych oraz po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Poznaniu.
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9.6.

Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych
zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń
o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych)
wygranych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ – PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „Biuro z POLotem”, organizowanej
przez RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję swoje dane i składam oświadczenia wymagane
dla wydania mi nagrody.
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
ORAZ NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

ADRES E-MAIL

NUMER PESEL
(W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL –
ADRES ZAMIESZKANIA, DATA URODZENIA
I OBYWATELSTWO)

RODZAJ I NUMER
DOWODU TOŻSAMOŚCI
Wymóg zbierania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia
i obywatelstwa) nakłada na nas prawo, a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(możesz sprawdzić treść ww. przepisów na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092011540).

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem
(niezależnie od podstawy zatrudnienia) RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub International
Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt
2.2.6. regulaminu ww. loterii, jak również nie zajmuję się dystrybucją (sprzedażą) Produktów
Promocyjnych na rzecz innych podmiotów, tzn. nie nabyłem Produktów Promocyjnych w celu ich dalszej
odsprzedaży.

DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

………………………………………………………….

15

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ – PRZEDSIĘBIORCY NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „Biuro z POLotem”, organizowanej
przez RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję swoje dane i składam oświadczenia wymagane
dla wydania mi nagrody.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

ADRES E-MAIL



Oświadczam, że zgodnie z art. 19. ust 1. pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
reprezentowany przeze mnie podmiot stosuje stawkę CIT w wysokości 15% podstawy
opodatkowania.

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze
spółką RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub jakąkolwiek ze spółek należących do grupy
kapitałowej, w której znajduje się spółka International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jak
również nie jest organem ani podmiotem publicznym, tj. podmiotem, który w rejestrze REGON ma
ujawnioną publiczną formę własności zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, w tym nie jest
jednostką sektora finansów publicznych, a także nie zajmuje się dystrybucją (sprzedażą) Produktów
Promocyjnych na rzecz innych podmiotów, tzn. nie nabył Produktów Promocyjnych w celu ich dalszej
odsprzedaży.
DATA I CZYTELNY PODPIS
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA

………………………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY II STOPNIA
W związku z wygraną Nagrody II Stopnia w loterii promocyjnej pt. „Biuro z POLotem”, organizowanej
przez RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję swoje dane i składam oświadczenia wymagane
dla wydania mi nagrody.
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
ORAZ NAZWA PRACODAWCY
ADRES SIEDZIBY LUB WYKONYWANIA
DZIAŁAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ
PRACODAWCĘ
NUMER NIP PRACODAWCY
NUMER TELEFONU
(jeśli został podany w formularzu zgłoszeniowym)

ADRES E-MAIL

OŚWIADCZENIE LAUREATA:
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od
podstawy zatrudnienia) RiverWood Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub International Paper Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2.6. regulaminu ww. loterii, jak
również nie jestem zatrudniony (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) przez organ ani podmiot
publiczny, tj. podmiot, który w rejestrze REGON ma ujawnioną publiczną formę własności zgodnie z przepisami
o statystyce publicznej, w tym nie jest jednostką sektora finansów publicznych, ani przez podmiot, który zajmuje
się dystrybucją (sprzedażą) Produktów Promocyjnych na rzecz innych podmiotów, tzn. nie nabył Produktów
Promocyjnych w celu ich dalszej odsprzedaży.

DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY LAUREATA:
Potwierdzam, że wskazana powyżej osoba jest pracownikiem mojego/naszego przedsiębiorstwa, a jej zakres
obowiązków obejmuje składanie zamówień na produkty biurowe, w tym papier biurowy. Osoba ta miała prawo
realizować zakupy na produkty marki „POL” i związku z nimi zgłosić udział mojego/naszego przedsiębiorstwa oraz
siebie w ww. loterii.
DATA I CZYTELNY PODPIS PRACODAWCY LUB
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PRACODAWCĘ LAUREATA

………………………………………………………….

17

ZAŁĄCZNIK NR 4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane osobowe uczestników loterii promocyjnej pt. „Biuro z POLotem” („Loteria”), którzy są
osobami fizycznymi, są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia 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.

2.

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii, którzy są osobami fizycznymi,
przetwarzanych w celu jej przeprowadzania, jest International Paper Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się
z administratorem Twoich danych, możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy na stronie
internetowej
http://www.internationalpaper.com/pl/kontakt,
adres
e-mail:
MyPrivacy@ipaper.com, pod numerem telefonu +48 (0)12 252 6000 lub listownie na adres:
International Paper Polska Sp. z o.o., ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków.

3.

Twoje dane osobowe jako uczestnika Loterii, który jest osobą fizyczną, przetwarzane są w celu
przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień jej regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora
Loterii wobec jej uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Loterii.
Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww.
administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług.
W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty
i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności
profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub
wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich danych
w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora
danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

4.

Podanie danych osobowych Uczestników Loterii będących osobami fizycznymi jest niezbędne, aby
wziąć udział w Loterii, a w przypadku niektórych uczestników Loterii (Laureatów Nagród Głównych
oraz osób składających reklamacje) jest również obowiązkiem prawnym. Niepodanie danych
uniemożliwia wzięcie udziału w Loterii, w tym odbiór nagród.

5.

Twoje dane osobowe są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: Organizatorowi Loterii
(RiverWood Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), któremu administrator powierzył przetwarzanie
danych w celu przeprowadzenia Loterii, a także innym podmiotom, przy pomocy których
przeprowadzana jest Loteria (podwykonawcy), np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom
świadczącym usługi księgowe oraz usługi prawne itp. Twoje dane ujawniane są innym podmiotom
tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. Nie sprzedajemy ani nie
udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym
w przeprowadzanie Loterii ujawniane są tylko niezbędne dane.

6.

Dla Loterii prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.biurozpolotem.pl. Reguły
przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ww. strony internetowej znajdziesz
w zakładce „Polityka prywatności strony internetowej” na www.biurozpolotem.pl.
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7.

Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że administratorem danych osobowych uczestników Loterii
w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych
z wydawaniem nagród oraz przeprowadzaniem postępowań reklamacyjnych jest podmiot, na który
nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli organizator loterii – RiverWood Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Saperska 42C/14, 61-493 Poznań, biuro przy ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-853
Poznań. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z RiverWood Sp. z o.o., napisz e-mail na adres:
biuro@riverwood.pl, zadzwoń na +48 61 222 66 69 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt
i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10:00-16:00) lub prześlij list na adres „RiverWood”,
ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-853 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. Twoje dane są
przetwarzane dlatego, że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
RiverWood Sp. z o.o. jako organizatorze Loterii.

8.

Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Loterii jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić.
Dla celów związanych z przeprowadzaniem Loterii, dane osobowe uczestników Loterii
przechowywane będą do końca 2024 roku, tj. upływu okresu obowiązkowego przechowywania
dokumentacji podatkowej oraz związanej z urządzaniem loterii promocyjnej.
Dane osobowe uczestników Loterii będą przechowywane w bazie marketingowej przez cały okres,
kiedy dany uczestnik kupuje produkty marki „POL” oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu,
kiedy dany uczestnik ostatni raz zakupił produkty marki „POL”, chyba, że wcześniej wyrazi on
sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
W każdym przypadku dane osobowe uczestników Loterii będą przechowywane przez okres 5 lat od
zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być w stanie wykazać,
że przetwarzanie danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

9.

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem:
• w przypadku International Paper Polska Sp. z o.o. – poprzez formularz kontaktowy na stronie
internetowej
http://www.internationalpaper.com/pl/kontakt,
adres
e-mail:
MyPrivacy@ipaper.com, pod numerem telefonu +48 (0)12 252 6000 lub listownie na adres:
International Paper Polska Sp. z o.o., ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków;
• w przypadku RiverWood Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: biuro@riverwood.pl lub list na
adres „RiverWood”, ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-853 Poznań z dopiskiem „Moje dane
osobowe”

10. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny
opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub
wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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11. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw.
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy
nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach
marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych
procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Aby zgłosić swój
sprzeciw, skontaktuj się z administratorem:
• w przypadku International Paper Polska Sp. z o.o. – poprzez formularz kontaktowy na stronie
internetowej
http://www.internationalpaper.com/pl/kontakt,
adres
e-mail:
MyPrivacy@ipaper.com, pod numerem telefonu +48 (0)12 252 6000 lub listownie na adres:
International Paper Polska Sp. z o.o., ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków;
• w przypadku RiverWood Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: biuro@riverwood.pl lub list na
adres „RiverWood”, ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-853 Poznań z dopiskiem „Moje dane
osobowe”

20

