REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Przejd my na Ty”
(dalej zwany „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem loterii promocyjnej „Przejd my na Ty” zwanej dalej „Loteri ” jest Kompania Piwowarska
S.A. z siedzib w Poznaniu (61-285) przy ul. Szwajcarskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsi iorców
Krajowego Rejestru S wego przez S Rejonowy Pozn Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem 0000086269, NIP: 646-03-25-155, wysoko kapita u
zak adowego: 31.365.217,50 z , zwana dalej: „Organizatorem”.

2.

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2094 z pó
zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu.

3.

Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Loteria trwa od 21 czerwca 2021 roku do 24 grudnia 2021 roku, przy czym sprzeda promocyjna odbywa
si od dnia 21 czerwca 2021 roku do dnia 30 wrze nia 2021 roku (dalej jako „Okres sprzeda y
promocyjnej”) lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, za wydawanie Nagród w
wybranych Punktach Sprzeda , wskazanych na stronie internetowej pod adresem www.tyskie.pl,
odbywa si od 21 czerwca 2021 roku do 31 pa dziernika 2021 roku.

5.

Organizator - producent piwa marki „Tyskie” - wprowadzi do dystrybucji, w sposób losowy, nast uj ce
produkty:
a)

piwo marki „Tyskie Gronie” w szklanej butelce o pojemno ci 500 ml (butelka zwrotna),

b)

piwo marki „Tyskie Gronie” w puszce o pojemno ci 500 ml,

c)

piwo marki „Tyskie Gronie” w puszce o pojemno ci 550 ml,

z informacj o niniejszej Loterii i zawieraj ce oznaczenia na kapslach lub zawleczkach, dalej jako
„Produkt Promocyjny”.
6.

Organizator wskazuje, i cz
z tych Produktów Promocyjnych – w liczbie 9 000 000 (s ownie:
dziewi ciu milionów) sztuk - uprawnia do otrzymania Nagrody, stosownie do warunków opisanych w
Regulaminie.

7.

Ze wzgl
na fakt, i Produkty Promocyjne mo b dost e w sieci sprzeda y detalicznej przed
rozpocz ciem, jak równie po zako zeniu Okresu sprzeda y promocyjnej, Organizator zastrzega, e
udzia w Loterii umo liwia jedynie dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od 21 czerwca
2021 roku do 30 wrze ia 2021 roku.

8.

Loteria prowadzona jest zgodnie z ust
z dnia 26 pa dziernika 1982 roku o wychowaniu
w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 2277 z pó n. zm.).
§ 2. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

1.

W Loterii mog czestnicz
cznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy
czony
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), , które maj
osiemnasty rok cia, z wyj tkiem pracowników Organizatora, pracowników Punktów Sprzeda oraz
najbli szych cz onków ich rodzin (dalej: „Uczestnicy”). Przez najbli szych cz onków rodziny rozumie
si ich: wst ych, zst nych, rodz stwo, ma onków, rodziców ma nków i osoby pozostaj ce z nimi
w stosunku przysposobienia.
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2.

Warunkiem wzi cia przez Uczestnika udzia u w Loterii jest czne spe nienie nast

j cych warunków:

a)

zakup w terminie od 21 czerwca 2021 roku do 30 wrze nia 2021 roku jednego Produktu
Promocyjnego (jednego z piw o których mowa w § 1 ust. 5 pow ej z informacj o niniejszej
promocji na opakowaniu) zwanego dalej: „Zakupem Produktu Promocyjnego” w detalicznych
placówkach handlowych znajduj cych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkt
Sprzeda y”), oraz

b)

zachowanie kapsla z butelki lub zawleczki z puszki po zakupionym Produkcie Promocyjnym oraz

c)

zachowanie dowodu zakupu potwierdzaj cego dokonanie Zakupu Produktu Promocyjnego, zgodnie
z lit. a).

3.

Po dokonaniu Zakupu Produktu Promocyjnego, Uczestnik na odwrocie kapsla lub zawleczki weryfikuje
Produktów
prawo do Nagrody lub jego brak, bowiem tylko niektóre kapsle/zawleczki z
Promocyjnych zawieraj informacj o uprawnieniu do otrzymania Nagrody.
Kapsel/zawleczka zawieraj ca na odwrocie (wewn trznej stronie) informacj o tre ci „Wygra e
Przej my na Ty” (w przypadku kapsla) lub „Wygra e Tyskie” (w przypadku zawleczki) do otrzymania
jednej Nagrody w Loterii. Kapsle/zawleczki, które nie uprawniaj do otrzymania Nagrody zawiera
d
informacj tre ci „Szukaj dalej”.

4.

Zwyci skie kapsle/zawleczki s przez Organizatora oznaczone grafi w taki sposób aby uniemo liwi ,
bez zdj cia kapsla z butelki/zawleczki z puszki, stwierdzenie czy dany kapsel/zawleczka uprawnia do
odbioru Nagrody czy te nie.

5.

W Loterii bior udzia wy cznie oryginalne kapsle/zawleczki pochodz ce z Produktów Promocyjnych
obj tych Zakupem Produktu Promocyjnego. Kapsle/zawleczki podrobione, przerobione zniszczone lub
uszkodzone w sposób uniemo liwiaj cy weryfikacj prawa do Nagrody, a tak e takie, które nie zosta y
uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniaj do udzia u w Loterii i
otrzymania Nagrody.

6.

Ka dy Uczestnik mo e bra udzia w Loterii dowoln ilo
okre lonych w Regulaminie.

7.

W razie utraty lub zniszczenia kapsla/zawleczki Uczestnikowi nie przys uguje wobec Organizatora
roszczenie o wydanie Nagrody czy duplikatu kapsla/zawleczki.

8.

Jeden kapsel/zawleczka pochodz ca z Produktu Promocyjnego stanowi jeden dowód udzia u w Loterii
- los.

9.

Udzia w Loterii i podanie zwi zanych z tym danych s dobrowolne.

10.

Uczestnik przyst uj c do Loterii potwierdza, i spe nia warunki, które uprawniaj go do udzia u w
Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

11.

W razie odmowy wydania Nagrody przez sprzedawc Uczestnikowi przys uguje prawo wniesienia
reklamacji, stosownie do § 5 Regulaminu.

razy pod warunkiem spe nienia wymogów

§ 3. NAGRODY
1.

W Loterii przyznanych jest 9 000 000 (s ownie: dziewi milionów) nagród (dalej jako: „Nagrody”) w
postaci jednej puszki piwa marki Tyskie Gronie o pojemno ci 0,5 litra o warto ci 2,50 z otych.

2.

a warto Nagród w Loterii wynosi 22 500 000 z otych (s ownie: dwadzie cia dwa miliony pi set
tysi cy z otych).

3.

Nagrody s wydawane z uwzgl nieniem obowi zuj cych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z pó n. zm.).

4.

Nagrody nie mog

wymienione na ekwiwalent pieni
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§ 4. SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII
1.

Uczestnik, który spe ni wymagania okre lone w Regulaminie oraz posiada kapsel z butelki lub
zawlecz z puszki po Zakupie Produktu Promocyjnego z informacj o tre ci „Wygra e ! Przejd my na
Ty” (w przypadku kapsla) lub „Wygra e Tyskie” (w przypadku zawleczki), opisa w § 2 ust. 3
Regulaminu oraz dowód Zakupu Produktu Promocyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,
gro
sób opisany poni ej.
m e odebra je

2.

agrody m na odebra w wybranych Punktach Sprzeda
wskazanych na stronie internetowej pod
adresem www.tyskie.pl, w okresie od 21 czerwca 2021 roku do 31 pa dziernika 2021 roku, w godzinach
i dniach otwarcia tych punktów handlowych.

3.

Warunkiem wydania agrody przez sprzed
w Punkcie Sprzeda
jest przekazanie przez
Uczestnika temu sprzedawcy kapsla/zawleczki zawieraj cego oznaczenie wskazane w § 4 ust. 1
Regulaminu oraz okazanie dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2
Regulaminu. Sprzedawca wyda agrod Uczestnikowi po zweryfikowaniu czy data zakupu oraz wiek
Uczestnika uprawniaj
do udzia u w Loterii.

4.

agrody niewydane/nieodebrane przez Uczestników pozostaj
§ 5. NADZÓR NAD LOTER

asno ci Organizatora.

AZ REKLAMACJE

1.

ad prawid ow ci przebiegu Loterii czuwa komisja powo ana przez Organizatora (dalej „Komisja”)
dzia aj ca na podstawie regulaminu Komisji. Cz onkowie Komisji zostali przeszkoleni przez
Organizatora w zakresie tre ci przepisów o grach hazardowych i Regulaminu w zakresie niezb ym dla
sprawowania nadzoru nad przebiegiem Loterii.

2.

Wszelkie reklamacje dotycz ce udzia u w Loterii, Uczestnicy winni wnie w okresie od 21 czerwca
2021 roku do 10 grudnia 2021 roku (liczy si data dostarczenia reklamacji do Organizatora) wed ug
swojego wyboru:
a) osobi cie w siedzibie Organizatora;
b) na pi mie listem lub przesy
kuriersk na adres Organizatora: ul. Szwajcarska 11; 61-285
z dopiskiem „Reklamacja: Przejd my na Ty ”;
c) za pomoc rodków komunikacji elektronicznej tj. na adres e-mail poczta@kp.pl, w tytule
wiadom ci wpisuj c „Reklamacja: Przejd my na Ty”.
Reklamacje, które wp

do Organizatora po dniu 10 grudnia 2021 roku nie b d rozpatrywane.

3.

Reklamacja powinna zawiera imi nazwisko i dok adny adres korespondencyjny Uczestnika, dok adny
opis i uzasadnienie reklamacji oraz dat i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie zwi zane z
udzia em w Loterii oraz tre
dania, a w przypadku reklamacji sk adanych za pomoc rodków
komunikacji elektronicznej, tak e adres e-mail osoby sk adaj cej reklamacj Osoba sk adaj ca
reklamacj mo e poda umer telefonu w celu kontaktu, jednak jest to dobrowolne.

4.

Reklamacje rozpatrywane s przez Komisj o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5.

W przypadku sk adania reklamacji na pi mie, Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem
poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, wys anym nie
niej ni dnia 24 grudnia 2021 r. W
przypadku sk adania reklamacji za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, Uczestnik zostanie
powiadomiony o decyzji Komisji poprzez wiadomo e-mail wys an na adres e-mailowy podany w
reklamacji lub adres e-mail z którego reklamacja zosta a wys ana. Odpowied na reklamacj zostanie
wys ana nie pó niej ni nia 24 grudnia 2021 r.

6.

Roszczenia zwi zane z udzia em w Loterii przedawniaj si z up ywem 6 (sze ciu) miesi cy od dnia
wymagalno ci. Bieg przedawnienia roszcz ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj

7.

Post powanie reklamacyjne pozostaje bez wp ywu na prawo Uczestnika dochodzenia roszcze na drodze
s dowej.
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§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników („Administrator”) jest Organizator Loterii, tj.
Kompania Piwowarska S.A. z siedzi
Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Pozna

2.

Administrator powo a Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane m
ntaktowa
si we wszelkich sprawach zwi zanych z ochron danych osobowych w zwi zku z przeprowadzeniem
Loterii. Kontakt mo liwy jest poprzez przes anie zapytania na adres poczty elektronicznej:
rodo@asahibeer.pl lub na adres Administratora: ul. Szwajcarska 11, 61-285 Pozn

3.

w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu rozpatrywania
Dane osobowe przetwarzane
ewentualnych reklamacji, weryfikacji prawa do Nagrody, wydania imiennego za adczenia o wygranej
oraz w celu wykonania obowi zków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

4.

Podst
pr
przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z
zm.) oraz art. 6 ust. 1b Rozporz zenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych, dalej jako
RODO), jako e jest ono niez ne do wykonania umowy, której stron jest osoba, której dane dotycz
danie tej osoby przed zawarciem umowy. Umow pomi zy
lub do podj cia dzia a na
Administratorem a Uczestnikiem stanowi postanowienia Regulaminu.

5.

Podst
aw przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi równie art. 6 ust. 1c RODO,
jako e jest ono niezb dne do realizacji obowi zku prawnego ci cego na Administratorze,
wynikaj cego m.in. z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Podstaw prawn
przetwarzania danych osobowych Uczestników sk adaj cych reklamacj stanowi równie art. 6 ust. 1f,
jako e jest ono niezb e do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony
przed ewentualnymi roszczeniami.

6.

Administrator w przypadku osób wyst uj cych o wydanie imiennego za wiadczenia o wygranej
przetwarza dane osobowe takie jak imi nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzaj cego
t samo , adres korespondencyjny, na który ma zosta wys ane za adczenie, numer PESEL, a w
przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, dat urodzenia i obywatelstwo. Administrator w
przypadku osób sk adaj ych reklamacj przetwarza dane osobowe takie jak imi nazwisko, adres
korespondencyjny oraz adres e-mail w przypadku osób sk adaj cych reklamacj za pomoc rodków
komunikacji elektronicznej. Administrator przetwarza tak e numer telefonu, je eli zosta on podany
przez osob sk adaj c reklamacj .

7.

Dane osobowe mog zosta przekazane przez Administratora podmiotom
adcz cym us ugi kurierskie
lub pocztowe w celu dor czenia korespondencji zwi zanej z Loteri oraz podmiotom ksi
ym,
informatycznym obs uguj cym systemy teleinformatyczne Administratora oraz dostawcom systemów
informatycznych Administratora. Dane nie b d rzetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8.

przekazywane do
stw trzecich lub organizacji
Dane osobowe Uczestników nie
mi ynarodowych, to jest poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.

Dane osobowe d przetwarzane nie d ej ni to b zie niez ne do nale tego przeprowadzenia i
realizacji Loterii, jej rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje.
wie tego
okresu dane osobowe zosta
suni te (w terminach wskazanych w ust. 10 poni ej).

10.

Dane osobowe przetwarzane w zwi zku z Loteri b
nast j ce okresy:

przetwarzane z tytu ów nast uj cych przez

a. w przypadku, w którym dany Uczestnik zosta nagrodzony w Loterii i wniós o wydanie
imiennego za wiadczenia o wygranej – dane osobowe Uczestników s przechowywane
s przez okres 5 lat liczony od pocz tku roku nast puj cego po roku, w którym wydano
za iadczenie, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie
obowi zuj cymi przepisami prawa podatkowego;
b. dane osobowe podawane przez osoby wnosz ce reklamacje do Loterii przechowywane
s przez okres przedawnienia potencjalnych roszcze osoby wnosz cej reklamacj .
11.

Osoba, której dane dotycz , posiada prawo:
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a. do
dania od Administratora dost pu do danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b. do wniesienia skargi do Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, e
przetwarzanie dotycz cych jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
12.

Uczestnicy mo wykonywa przys uguj ce im prawa poprzez z o enie stosownego
email: rodo@asahibeer.pl lub na adres siedziby Administratora.

13.

Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych
zie skutkowa a brakiem m liwo ci wydania przez Organizatora za wiadczenia o uzyskanej
wygranej lub udzielenia odpowiedzi na reklamacj
§ 7. POSTANOWIENIA KO

dania pod adres

OWE

1.

Niniejszy Regulamin dost
jest od 21 czerwca 2021 roku do 24 grudnia 2021 roku na stronie
internetowej www.tyskie.pl oraz w siedzibie Organizatora mieszcz cej si w Poznaniu przy ul.
Szwajcarskiej 11, w dniach otwarcia biura w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si powszechnie obowi zuj ce
przepisy, w szczególno ci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny(t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1740) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094
z pó n. zm.).

3.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu m
b wprowadzone wy cznie po ich uprzednim
zatwierdzeniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
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