REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria IVECO”
IVECO”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej pn. „Loteria IVECO”
IVECO” (dalej: Loteria
Loteria) jest Albedo Marketing sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 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 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 779-2183-071 (dalej: Organizator).
Organizator

1.2.

Organizator działa na zlecenie IVECO Poland Sp. z o.o. w Warszawie, przy al. Wyścigowej 6,
02-681 Warszawa, NIP 5261033573 (dalej: Zleceniodawca).
Zleceniodawca

1.3.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2094 ze zm.). 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
(zwanego dalej: Regulaminem).
Regulaminem

1.4.

Loterią objęte są zakupy dowolnych usług lub produktów oferowanych w serwisach
samochodowych należących do autoryzowanej sieci „IVECO” znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Produkty Promocyjne
Promocyjne).
romocyjne Lista serwisów samochodowych biorących
udział w Loterii stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.5.

Loteria odbywa się w dniach od 4 maja 2021 r. do 19 listopada 2021 r. (jest to ostatni dzień
rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż promocyjna, uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii, trwa
od 4 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. Zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych dokonany
poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie
udziału w Loterii jest możliwe, w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od
4 maja 2021 r. do 30 września 2021 r.

1.6.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone
w serwisach „IVECO” oraz na stronie internetowej www.loteria.iveco.pl dalej: strona internetowa
Loterii)
Loterii i w innych mediach.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

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;
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
– które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 2.2.
Regulaminu (dalej: Uczestnicy).
Uczestnicy

2.2.

W Loterii nie mogą brać udziału:
2.2.1. podmioty, które są kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem lub IVECO
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
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2.2.2. członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia):
IVECO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Organizatora;
2.2.3. właściciele i pracownicy serwisów samochodowych sieci „IVECO”,
2.2.4. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.2.-2.2.3. Regulaminu – przez takich
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo
wstępnych i zstępnych, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co
wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych.
2.3.

Dowodem zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Loterii jest oryginalna faktura VAT. W
Loterii nie będą akceptowane inne Dowody zakupu, np. kserokopie Dowodu zakupu, paragony
fiskalne, potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.

2.4.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w trakcie jej trwania spełnić łącznie poniższe warunki:
2.4.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 4 maja 2021 r. od godziny 00:00:00 do
30 września 2021 r. do godziny 23:50:00) zakupić, zgodnie z pkt 1.4. Regulaminu, dowolny
Produkt lub Produkty Promocyjne o łącznej wartości co najmniej 1 000 zł netto, tj. bez
podatku VAT (dalej: Zakup)
Zakup i uzyskać z tego tytułu oryginał Dowodu zakupu;
2.4.2. zarejestrować Zakup poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
Loterii www.loteria.iveco.pl (dalej: Formularz zgłoszeniowy)
w okresie od
zgłoszeniowy
4 maja 2021 r. od godz. 00:00:05 do 30 września 2021 r. do godziny 23:59:59;
2.4.3. zachować do końca trwania Loterii, tj. do dnia 19 października 2021 r. oryginał Dowodu
zakupu będącego podstawą ww. zgłoszenia oraz potwierdzającego Zakup.

2.5.

Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy obejmuje:
2.5.1. wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych, takich jak:
2.5.1.1. imię i nazwisko w Uczestnika loterii;
2.5.1.2. nazwa (firma) Uczestnika;
2.5.1.3. numer NIP Uczestnika;
2.5.1.4. numer telefonu komórkowego Uczestnika umożliwiający bezpośredni kontakt z
Uczestnikiem;
2.5.1.5. podanie daty zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych;
2.5.2. wprowadzenie daty wystawienia oraz numeru Dowodu zakupu będącego podstawą
danego zgłoszenia i potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 2.4.1. Regulaminu;
2.5.3. wybranie z listy nazwy adresu serwisu „IVECO”, w którym dokonano Zakupu;
2.5.4. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego
i zaakceptowanie jego treści;

zapoznanie

się

z

Regulaminem

2.5.5. zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez
kliknięcie checkbox’a; wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie wyklucza
uczestnictwa w loterii, zgodnie z pkt 2.6.;
2.5.6. kliknięcie przycisku „Wyślij” – co stanowi wysłanie Formularza zgłoszeniowego do
Organizatora.
2.6.

Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od IVECO Poland Sp. z o. o.,
informacji handlowych o produktach i usługach IVECO, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (SMS lub e-mail) w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, z
zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym
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momencie. Zgoda jest całkowicie dobrowolna, a jej niewyrażenie nie wyklucza uczestnictwa w
Loterii.
2.7.

Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia w Loterii. Nie jest możliwe
dokonanie ponownego zgłoszenia udziału w Loterii na podstawie tego samego dowodu zakupu.

2.8.

Każdy przesłany Formularz zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie w Loterii. Jeden Uczestnik może
przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków
uczestnictwa, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu (tzn. w każdym przypadku na podstawie
odrębnego Dowodu zakupu), a także przy użyciu tych samych danych i z zastrzeżeniem pkt 2.9.
Regulaminu.

2.9.

Za każde dokonane w Loterii zgłoszenie Uczestnikowi przyznawany jest jeden „los”, bez względu
wartość zakupów Produktu lub Produktów Promocyjnych wynikających z Dowodu zakupu, z
zastrzeżeniem pkt 2.4.1 Regulaminu.

2.10. Data widniejąca na Dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału
w Loterii.
2.11. W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku „Wyślij”, wyświetlony zostanie
komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii.
2.12. Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku „Wyślij” wyświetlony zostanie
komunikat informujący o powstałych błędach i możliwościach ich poprawy.
2.13. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu
wskazanego w pkt 2.4.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.
2.14. Przesłanie zgłoszenia w Loterii wiąże się z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
Uczestnik, przystępując do Loterii, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Loterii.
2.15. Zgłoszenie udziału w Loterii zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu jest możliwe od dnia
4 maja 2021 r. od godziny 00:00:05 do dnia 30 września 2021 r. do godziny 23:59:59. O chwili
przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Ilekroć
w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ
danych teleinformatycznych z Formularza zgłoszeniowego na serwer systemu
teleinformatycznego wykorzystywany przez Organizatora.
2.16. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie nadany kolejny,
indywidualny numer identyfikacyjny.
2.17. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Loterii może posługiwać się wyłącznie jednym
numerem telefonu. W ramach udziału w Loterii z jednego numeru telefonu nie może korzystać
więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten
numer telefonu, który podano w pierwszym zgłoszeniu danego Uczestnika (Formularzu
zgłoszeniowym). Każdy numer telefonu traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik.
Ponowne zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego
numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z
podaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą
wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii i pozbawienia jej prawa do nagrody.
2.18. 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.
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2.19. 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.
2.20. Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie w Loterii może zostać zobligowany przez
Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu odpowiadających liczbie
dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych
Dowodów zakupu w odpowiedniej liczbie może zostać wykluczony z udziału w Loterii. Organizator
odeśle oryginały dowodów zakupu w ciągu 14 dni od ich otrzymania na adres wskazany przez
Uczestnika.
2.21. Organizator przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału w Loterii może automatycznie weryfikować
zgłoszenia pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Nadzór nad procesem weryfikacji
przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, sprawuje
wewnętrzna komisja nadzoru nad Loterią.
2.22. W przypadku, gdy ten sam numer Dowodu zakupu wraz z nazwą serwisu „IVECO”, które zostały
już razem zgłoszone wcześniej w Loterii, zostaną w niej zgłoszone ponownie (nie tylko po raz
drugi, ale i każdy kolejny), takie zgłoszenie nie zostanie przyjęte do loterii a na stronie
internetowej loterii wyświetli się komunikat, iż Dowód zakupu został już zgłoszony do loterii.
3.

PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

3.1.

Całkowita maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych do wygrania w Loterii wynosi
40.111,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto jedenaście złotych 00/100). Liczba nagród wynosi
9 (słownie: dziewięć) sztuk.
Do wygrania w Loterii przewidziane są następujące nagrody:
3.2.1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna o łącznej wartości 32.111,00 zł (słownie: trzydzieści
dwa tysiące sto jedenaście złotych 00/100), składająca się z dwóch części:
3.2.1.1. część pierwsza: Skuter elektryczny Vespa Elettrica L1 o wartości 28.900,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
3.2.1.2. z zastrzeżeniem pkt 3.3. Regulaminu – część druga: dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości 3.211,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście jedenaście
złotych 00/100), przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od
osób fizycznych od wygranej w Loterii.
(dalej: Nagroda Główna);
Główna
3.2.2. 8 (słownie: osiem) nagród II stopnia o łącznej wartości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych 00/100), z których każdą stanowi nagroda pieniężna o wartości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) (dalej: Nagroda II Stopnia);
Stopnia
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
w Polsce. O zasadach opodatkowania Organizator poinformuje Laureata bezpośrednio.

3.2.

3.3.
3.4.

Zakup nagród oraz ich wydanie leży po stronie Organizatora.

4.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

4.1.

Zgłoszenia w Loterii przyjmowane są przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez
Organizatora do zbierania zgłoszeń w Loterii. System teleinformatyczny będzie rejestrował
nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od dnia 4 maja 2021 r. od
godziny 00:00:05 do dnia 30 września 2021 r. do godziny 23:59:59. Proces przyjmowania zgłoszeń
nadzorowany jest przez powołaną przez Organizatora wewnętrzną komisję nadzoru nad
prawidłowością urządzania Loterii.
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4.2.

Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów
identyfikacyjnych zgłoszeń, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, na którym
zainstalowana jest ww. aplikacja, jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także jest eksploatowany
przez Organizatora jako podmiotu posiadającego zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz
został zarejestrowany zgodnie z przepisami ww. ustawy.

4.3.

Wszystkie losowania przeprowadzane są w siedzibie Organizatora przy ul. Góralskiej 3
w Poznaniu.

4.4.

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

4.5.

W Loterii odbędzie się jedno losowanie Nagród II Stopnia i Nagrody Głównej. Losowanie odbędzie
się w dniu 1 października 2021 roku o godz. 12:00. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie
dla każdej Nagrody II Stopnia, w którym Organizator wyłoni po jednym Laureacie Podstawowym
oraz jednym Laureacie Rezerwowym spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły w ramach
Loterii.

4.6.

Bezpośrednio po losowaniu Nagród II Stopnia, Organizator przeprowadzi losowanie Laureata
podstawowego Nagrody Głównej spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły w ramach Loterii.
W losowaniu biorą udział również zgłoszenia, na podstawie których przyznane zostały Nagrody II
Stopnia. Bezpośrednio po wylosowaniu Laureata podstawowego Nagrody Głównej wylosowany
zostanie Laureat rezerwowy Nagrody Głównej.

4.7.

Nagrody zostaną przyznane Laureatom rezerwowym w przypadku, gdy Laureat podstawowy
danej nagrody nie spełni warunków lub wymagań uzyskania Nagrody określonych w Regulaminie.
Jeśli Laureat rezerwowy Nagrody nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody
określonych w Regulaminie, Nagroda pozostanie własnością Organizatora. Do Laureatów
rezerwowych Nagród stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i wymagania uzyskania Nagrody
przewidziane dla Laureatów podstawowych Nagród. W przypadku braku spełnienia warunków
uzyskania nagrody przez Laureatów podstawowych, to Laureaci rezerwowi zostaną powiadomieni
o wygranej w dniach 14-15 października 2021 r., zgodnie z zasadami kontaktu omówionymi w pkt
4.10. Regulaminu.

4.8.

Po przeprowadzeniu losowania w Loterii wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością
urządzania Loterii, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, sporządzi protokół z danego losowania
Laureatów nagród.

4.9.

Uczestnik, który na podstawie danego zgłoszenia uzyskał prawo do Nagrody II Stopnia, może na
podstawie tego samego zgłoszenia uzyskać również prawo do Nagrody Głównej. Łącznie w Loterii
jeden Uczestnik na podstawie jednego zgłoszenia może zatem uzyskać prawo do maksymalnie
dwóch nagród (tj. jednej Nagrody II Stopnia oraz Nagrody Głównej). Ponadto, niezależnie od
łącznej liczby przesłanych w Loterii zgłoszeń jeden Uczestnik (i przypisany do niego numer
telefonu komórkowego) może uzyskać w Loterii tyko jedną Nagrodę II Stopnia oraz Nagrodę
Główną.

4.10. Każdy Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu
jego zgłoszenia, na numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym. Laureat zostanie
poinformowany o sposobie realizacji nagrody telefonicznie w terminie 2 dni roboczych od dnia
wylosowania zwycięskiego zgłoszenia przez system. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie
telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy, potwierdzić uczestnictwo w Loterii oraz
podać dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym. Próba uzyskania połączenia z Laureatem
podejmowana jest co najmniej trzykrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za
każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy
sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba
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połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww.
sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia,
co najmniej trzykrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia
połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej
opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego
z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany (na koszt
Organizatora) w tym samym dniu za pomocą SMS-a o terminie i sposobie spełnienia warunków
formalnych koniecznych do wydania nagrody.
4.11. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do Organizatora, tj.
odbiór wiadomości e-mail) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez
Organizatora zgodnie z pkt 4.7 i 4.10 Regulaminu) Laureat podstawowy lub rezerwowy jest
zobowiązany doręczyć Organizatorowi na adres e-mail loteria@iveco.pl następujące dokumenty
(dalej: Dokumenty
Dokumenty):
menty
4.11.1. Czytelny skan Dowodu zakupu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym
w zgłoszeniu udziału w Loterii;
4.11.2. Czytelny skan wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego Załącznik nr 2 do
Regulaminu (w przypadku Laureatów nagród II Stopnia) lub Załącznik nr 3 (w przypadku
Laureata Nagrody Głównej) i udostępnionego na stronie internetowej Loterii
www.loteria.iveco.pl:
4.11.2.1. w przypadku Laureata, o którym mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu podpisane
powinno zostać oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że jestem
osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem
(niezależnie od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu lub IVECO Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, jak również
właścicielem lub pracownikiem serwisu samochodowego sieci „IVECO” ani też
członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2 regulaminu ww. loterii.”,
4.11.2.2. a w przypadku Laureatów będących Uczestnikami, o których mowa w pkt 2.1.2.
Regulaminu osoba uprawniona do reprezentacji Laureata powinna podpisać
oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że reprezentowany przeze
mnie podmiot nie jest kapitałowo lub osobowo powiązany ze spółką Albedo
Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub IVECO Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie”;
4.11.3. w przypadku Laureata lub Laureata rezerwowego Nagrody Głównej, wymienionego w pkt
2.1.1. Regulaminu - informację na temat numeru PESEL i numeru oraz rodzaju dowodu
tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia
i obywatelstwa) – zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
Dokumenty powinny zostać przesłane osobno do każdej nagrody, która miałaby zostać wydana
Laureatowi. W przypadku, gdy na podstawie jednego Dowodu zakupu Uczestnik uzyska prawo do
więcej niż jednej nagrody w Loterii, wówczas Uczestnik zobowiązany jest przesłać do Organizatora
zwycięski Dowód zakupu tylko jeden raz, a dodatkowo - odrębnie dla każdej z tych nagród wypełniony i podpisany formularz, o którym mowa w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do
Regulaminu.
4.12. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych zgodnie
z pkt 2.4.1 Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
4.12.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez serwis, którego dane się na nim znajdują, nie jest
podrobiony lub sfałszowany;
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4.12.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego
autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu;
4.12.3. na Dowodzie zakupu jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył
Produktu lub Produktów Promocyjnych, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne
oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu lub Produktów
Promocyjnych.
Organizator ponadto każdorazowo – w porozumieniu z IVECO – dokona weryfikacji
autentyczności przesłanych przez Laureatów Dowodów zakupów, w tym również, czy Uczestnik
nie odstąpił od umowy kupna Produktu lub Produktów Promocyjnych. W przypadku, gdy w
wyniku weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia okaże się, że Laureat jednak odstąpił od umowy kupna
Produktu lub Produktów Promocyjnych, wówczas nagroda nie zostanie mu wydana z uwagi na
niespełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Loterii, w tym zwłaszcza pkt 2.4.1.
Regulaminu.
4.13. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi niezwłocznie po losowaniu poprzez publikację imienia oraz
pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania lub siedziby albo pełnej nazwy Laureatów
(zgodnie z danymi wskazanymi odpowiednio w Załączniku nr 2 lub 3) na stronie internetowej
Loterii www.loteria.iveco.pl, która będzie dostępna do dnia 19 listopada 2021 r. oraz w innych
mediach informujących o Loterii.
4.14. Nagrody II stopnia zostaną wydane w formie przedpłaconej karty płatniczej i wysłane przesyłką
kurierską na adres podany przez Laureata w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do
Regulaminu do dnia 29 października 2021 r. Zasady korzystania z karty zostały opisane w ulotce
dołączonej do karty.
4.15. Szczegółowe warunki wydania Nagrody Głównej opisane są w pkt 4.15.-4.17. Regulaminu.
Nagroda Główna zostanie wydana jej Laureatowi w terminie i miejscu ustalonym przez
Organizatora z Laureatem, jednak nie później, niż do 29 października 2021 r. Ewentualne koszty
związane z wydaniem Nagrody Głównej (np. dojazd do miejsca odbioru Nagrody Głównej,
transport, ewentualny nocleg) Laureaci ponoszą we własnym zakresie.
4.16. Organizator wyda Laureatowi Nagrody Głównej dokumenty niezbędne do zarejestrowania
pojazdu. Za rejestrację pojazdu i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności
cywilnej odpowiedzialny jest Laureat. Koszty związane z rejestracją pojazdu oraz zawarciem
umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jak również przeglądami i
ewentualnym serwisem pojazdu obciążają Laureata Nagrody Głównej.
4.17. Laureaci Nagród Głównych zobowiązani są przed wydaniem im nagrody:
4.17.1. udostępnić swój dowód tożsamości dla potwierdzenia danych osobowych Laureata;
4.17.2. wypełnić i podpisać protokół odbioru Nagrody Głównej.
Z chwilą spełnienia ww. wymogów uznaje się, że Nagroda Główna przeszła na własność jej
Laureata.
4.18. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie sposób
wydania nagród.
4.19. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Laureatom lub Laureatom
rezerwowym, 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.:
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4.19.1. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnego numeru telefonu (tj. nieobsługiwanego przez
żadnego z operatorów na terenie RP), więcej niż jednego numeru telefonu, przy użyciu
innych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby, lub
4.19.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny, lub
4.19.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu
lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.
4.20. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii pozostają własnością Organizatora, o ile
postanowienia Regulaminu nie zawierają podstawy ich wydania Laureatom rezerwowym.
4.21. Nagrody nieodebrane w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora.
4.22. Za wygraną Nagrodę Główną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać
wymiany nagrody na inną nagrodę.
5.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna
komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: Komisja
omisja), która działa na podstawie
swojego regulaminu wydanego przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi osoba, która:
5.1.

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

5.2.

ma nienaganną opinię;

5.3.

posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

5.4.

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.

Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 12 listopada 2021 r.
Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 12 listopada 2021 r. nie będą rozpatrywane.

6.2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 793):
6.2.1. imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz podpis, a w przypadku Uczestników,
o których mowa w pkt 2.1.2. Regulaminu: nazwa podmiotu biorącego udział w Loterii,
adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub jego siedziby oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu,
6.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
6.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna pod nazwą „Loteria
IVECO”),
6.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.

6.3.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:
6.3.1. na piśmie – listem poleconym na adres Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o. o., ul.
Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem "Reklamacja – Loteria IVECO" albo osobiście w
siedzibie Organizatora (od 4 maja 2021 r. do 12 listopada 2021 r. w dni robocze w
godzinach od 10:00 do 16:00); decyduje data doręczenia do Organizatora,
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albo
6.3.2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail na adres
loteria@iveco.pl z tematem „Reklamacja – Loteria IVECO” (od 4 maja 2021 r. do 12
listopada 2021 r.); decyduje data doręczenia do Organizatora.
6.4.

Nie jest dopuszczalne złożenie reklamacji w innej formie.

6.5.

Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu nastąpi w
ciągu 7 dni kalendarzowych, ale nie później niż do 19 listopada 2021 r. W przypadku reklamacji
złożonej na piśmie powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie listu poleconego na adres
wskazany w reklamacji. W przypadku reklamacji złożonej za pomocą środka komunikacji
elektronicznej w postaci wiadomości e-mail powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie
zwrotnej wiadomości e-mail na adres elektroniczny do komunikacji wskazany przez Uczestnika.
Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

6.6.

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.

6.7.

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.

7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.

Dane osobowe Uczestników Loterii, są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza 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.

7.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, jest IVECO Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa. Dane
osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji
postanowień jej Regulaminu.

7.3.

Jeśli Uczestnik uzyska nagrodę w Loterii lub złoży w niej reklamację, jego dane osobowe będą
przetwarzane również w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody
(np. rozliczenie podatku dochodowego, wydanie zaświadczeń o wygranej, ewidencjonowanie
wydanych nagród) oraz na potrzeby rozpatrzenia reklamacji. W tym zakresie administratorem
danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul.
Góralska 3, 60-623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl).

7.4.

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

8.

POSTANOWIENIA
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora ul. Góralska 3, 60-623 Poznań w godzinach od
10.00 do 16.00 w dni robocze, a także na stronie internetowej Loterii www.loteria.iveco.pl w
terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r.

8.2.

Udział w Loterii jest dobrowolny.

8.3.

Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
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8.4.

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

8.5.

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. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie
mogą naruszać praw konsumenta.

8.6.

Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 165 ze zm.) zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń
o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
(tj. Dz.U. 2017 r., Nr 1723).
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Lista serwisów samochodowych biorąca udział w loterii „Loteria IVECO”

Nazwa Dealera
ADF AUTO

Nazwa Subdealera

UL. KARKONOSKA 45

AUTO-MOBIL
CTC
CTC

ASO KOWALSKI

CTC
CTC

Adres

DBK

CTC
CTC

TIRMET

CTC

REMO-CAR

CTC

GTC

CTC

Miasto
53-015 WROCŁAW

UL. GDAŃSKA 17

84-200 WEJHEROWO

UL. RADOSZOWSKA 1A
UL. KONWALIOWA 144

41-707 RUDA ŚLĄSKA

BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 85 B
AL. JANA PAWŁA II 102

21-050 PIASKI

42-200 CZĘSTOCHOWA
15-704 BIAŁYSTOK

UL. SKOTNICKA 250

30-394 KRAKÓW

UL. RADZYŃSKA 4
ZABOROWSKA 1 PŁOCHOCIN

21 560 MIĘDZYRZEC PODLASKI
05-860 ŚWIĘCICE

UL. WARSZAWSKA 1

26-600 WSOLA

TIMEX

TERESPOLSKA 58

05-074 HALINÓW

CTC

WTC

LOGISTYCZNA 4

41-208 SOSNOWIEC

CTC

DBK

LUBELSKA 48

10-409 OLSZTYN

CTC

DBK

CTC

TIRMET

EXMOT

TORITAL

SZAFIROWA 6

16-402 SUWAŁKI

UL. STAROWIEJSKA 252
UL. POZNAŃSKA 152

08-110 SIEDLCE
87-101 TORUŃ

EXMOT
GIBAS SERVICE CENTER

UL. FABRYCZNA 19

85-741 BYDGOSZCZ

UL. WAWELSKA 115

64-920 PIŁA

GIBAS SERVICE CENTER

UL. PODMIEJSKA 15 A

66-400 GORZÓW WLKP.

GIBAS SERVICE CENTER

MOTANIEC 31

73-108 KOBYLANKA

UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 29

63-810 BOREK WLKP.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 31

62-800 KALISZ

ON ROAD TRUCK

UL. OBODRZYCKA 73

61-249 POZNAŃ

ON ROAD TRUCK

UL. ŚWIERKOWA 2

64-320 BUK, NIEPRUSZEWO

POL - CAR
SILTRUCK

UL. GORZYSŁAWA 9
UL. GÓRECKA 48

61-057 POZNAŃ

SILTRUCK

UL. WSPÓLNA 6

45-837 OPOLE

GIBAS SERVICE CENTER

AUTO-MRÓZ

GIBAS SERVICE CENTER

STW

43-430 SKOCZÓW

STC

RZECHA 7

35-322 RZESZÓW

STC

UL. KRASZEWSKIEGO 44
LAWY 97

39-220 PILZNO

UL. DWORCOWA 1

09-200 SIERPC

UL. JABŁONIOWA 54

80-175 GDAŃSK

TARGOR-TRUCK
TNC
TNC
TNC

MAKTRONIK

07-411 RZEKUN k/ OSTROŁĘKI

UL. DESZCZOWA 61

85-467 BYDGOSZCZ

UL. WARSZAWSKA 44

87-162 LUBICZ

UL. WIERUSZOWSKA 2/8

60-166 POZNAŃ

UNI-TRUCK

UL. ZGIERSKA 250/252
AL. ZJEDNOCZENIA 128

65-005 ZIELONA GÓRA

UNI-TRUCK

UL. ŻMIGRODZKA 251

51-129 WROCŁAW

UNI-TRUCK

UL. BODYCHA 97

05-816 REGUŁY

UNI-TRUCK

UL. SPEDYCYJNA 11

03-191 WARSZAWA

UNI-TRUCK

AL. KATOWICKA 70

05-830 NADARZYN

UL. KRAKÓWKA 3

09-401 PŁOCK

UL. ROKICIŃSKA 168

92-412 ŁÓDŹ

UL. BATALIONOW CHŁOPSKICH 82

25-671 KIELCE

TNC
TRANS-POZ
TRANS-POZ

UNI-TRUCK

TCL

SELEKT

UNI-TRUCK
UNI-TRUCK

RAIDER SYSTEM

91-364 ŁÓDŹ
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ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY II STOPNIA
W związku z wygraną Nagrody II Stopnia w loterii promocyjnej pt. „Loteria IVECO", organizowanej
przez Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia
wymagane dla wydania nagrody.
CZĘŚĆ A - DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA, KTÓRY JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA

ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES DO WYSŁKI NAGRODY
NUMER NIP
NUMER TELEFONU

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem
(niezależnie od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, IVECO
Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2.3.
regulaminu ww. loterii.
.................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
CZĘŚĆ B - DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA, KTÓRY NIE JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ
NAZWA LAUREATA
ADRES SIEDZIBY
(do wysyłki nagrody)
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA
(do wysyłki nagrody)
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze
spółką Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub IVECO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.
......................................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA, zgodnie z KRS
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „Loteria IVECO", organizowanej przez
Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia wymagane
dla wydania nagrody.
CZĘŚĆ A - DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA, KTÓRY JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
NUMER PESEL
(w przypadku braku – adres
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) w przypadku wygrania Nagrody Głównej
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) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, IVECO
Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2.3.
regulaminu ww. loterii.
.................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

CZĘŚĆ B - DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA, KTÓRY NIE JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ
NAZWA LAUREATA
ADRES SIEDZIBY
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany ze
spółką Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu lub IVECO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.
......................................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA, zgodnie z KRS
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ZAŁĄCZNIK NR 4
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU
LOTERII PROMOCYJNEJ „Loteria IVECO”

1.

Administratorem Twoich danych osobowych jako Uczestnika loterii promocyjnej „Loteria IVECO”
(„Loteria”) jest IVECO Poland Sp. z o.o., al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Dane kontaktowe do
administratora danych to: privacy-compliance@cnhind.com

2.

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych. Adres kontaktowy do ww.
inspektora to: iod@cnhind.com

3.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień jej
regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych 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 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 w celach marketingowych
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego
wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

4.

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od
tego, które z danych kontaktowych podajesz) będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty
administratora Twoich danych. Kierowanie do Ciebie komunikatów marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie Twojej zgody. Zgodę tę możesz
zawsze wycofać, zgodnie z zapisami w Polityce Prywatności IVECO Poland:
https://www.cnhindustrial.com/Pages/Privacy_Notice.html?code=pl-PL&brand=iveco. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

5.
6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.
Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Loterii, któremu
administrator zlecił przeprowadzenia Loterii i który przetwarza w tym celu dane w imieniu
administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Loterii przeprowadza
Loterię i wydaje przewidzianej w niej nagrody, np. pracownicy salonu, w którym nastąpi odbiór
Nagrody Głównej, firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi
prawne, podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Twoje dane ujawniamy innym
podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. W każdym
przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach
obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu,
muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą
chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).
Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Loterii jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:

7.
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a. przeprowadzenie Loterii – przez okres niezbędny dla przechowywania dokumentacji związanej
z urządzaniem Loterii, czyli 5 lat od upływu roku, w którym zakończyliśmy przeprowadzanie
Loterii;
b. przesyłanie komunikatów marketingowych na podstawie Twojej zgody – do czasu wycofania
przez Ciebie tej zgody; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych
z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
c. w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich
przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.
8. W niektórych przypadkach administratorem Twoich danych jest organizator Loterii – Albedo
Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują realizację obowiązków
prawnych związanych z wydaniem nagrody w Loterii (np. rozliczenie podatku dochodowego,
wydanie zaświadczeń o wygranej, ewidencjonowanie wydanych nagród), a także przyjmowanie i
rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Organizator jest administratorem danych Uczestników w
opisanych przypadkach dlatego, że:
a. to na Organizatora nakładane są ww. obowiązki prawne związane z wydaniem nagrody w Loterii;
b. to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania
reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie
roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.
Dane kontaktowe do organizatora Loterii to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać do nas
również list na adres: „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane
Osobowe”.
W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Osobą
odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego
Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.
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
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z administratorem:
•

w przypadku IVECO Poland Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: privacycompliance@cnhind.com;

•

w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

10. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W
ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie
działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.
11. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt
z administratorem:
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12.
13.

14.

15.

16.

•

w przypadku w przypadku IVECO Poland Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: privacycompliance@cnhind.com;

•

w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

DODATKOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA STRONIE INTERNETOWEJ LOTERII PROMOCYJNEJ „Loteria IVECO”
Dla Loterii prowadzona jest strona internetowa pod adresem loteria.iveco.pl
Dane użytkowników, którzy jedynie kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza
kontaktowego na stronie są przetwarzane w celu w celu kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi
na Twoją wiadomość. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dlatego, że mamy prawnie
uzasadniony interes w tym, aby odpowiadać na przesyłane do nas wiadomości.
Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z ww. strony wykorzystywane są w celu
prowadzenia działań marketingowych – chcemy promować nasze produkty i usługi oraz
prezentować Tobie oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. Aby było to
możliwe, dokonujemy profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie ma wpływu na Twoje
prawa lub wolności ani w inny podobny sposób na Ciebie nie wpływa.
Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw.
plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych,
przetwarzamy również w celach marketingowych dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony
interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(motyw 47 RODO). Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i
promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować.
Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) oraz
dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś
naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem
(zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych sklepach), chyba że
wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych lub
samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim urządzeniu. Dzięki
przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i usługi, prezentować Tobie
oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a także zapewnić Ci korzystanie z
naszej strony w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.
Dane związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na Twoje pytania; po
tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych
działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej
niż 5 lat.

17. Zasady korzystania przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych zostały już
określone powyżej.
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