
Regulamin loterii Promocyjnej pod nazwą

„Gwiazdkomania Faktu”

I. Postanowienia ogólne

§1

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Gwiazdkomania Faktu” (dalej: „Loteria”).

§2

Podmiotem urządzającym Loterię jest NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8,
80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000866894 o numerze REGON 387388406, NIP 5833410227 (dalej: „Organizator”).

§3

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn.zm.) – dalej: „Ustawa”, zezwolenia Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie niniejszego regulaminu Loterii (dalej:
„Regulamin”).

§4

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy.

§6

1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 18.11.2021 roku do 07.03.2022 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

2. Loteria podzielona będzie na 2 Etapy (dalej: “Etap”), podczas których każdorazowo należy
na odpowiedniej Karcie do gry (dalej: “Karta do gry”) przyporządkowanej do danego Etapu,
przykleić drukowane w dzienniku “Fakt” oraz w dodatkach: “Linie Życia”, “Fakt TV”, “Dobre
Chwile” oraz “Żyj Lepiej” kupony loteryjne. Poszczególne Etapy będą odbywały się w
następujących terminach:

a. I Etap trwa od dnia 18.11.2021 r. do 01.12.2021 r., do tego Etapu dołączona jest
Karta do gry nr 1, ważna w czasie trwania I Etapu.
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b. II Etap trwa od dnia 02.12.2021 r. do 15.12.2021r., do tego Etapu dołączona jest
Karta do gry nr 2, ważna w czasie trwania II Etapu

§7

Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie internetowej
Organizatora: www.nofsza.pl oraz www.fakt.pl.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii

§8

1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca adres albo
rachunek bankowy umożliwiający wydanie nagrody oraz ewentualną korespondencję w
sprawie Loterii na terytorium Polski.

2. Uczestnikiem Loterii (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień
Regulaminu, staje się osoba uprawniona, która w terminie od dnia 18.11.2021 r. do dnia
15.12.2021r. dokona zakupu dziennika “Fakt” z Kartą do gry zgodnie z pkt 4 par 8
Regulaminu.

3. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny
tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie,
osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni,
teściowie i rodzeństwo takich pracowników. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).

4. W dniach: 18.11.2021 r. oraz 02.12.2021r., tj. w pierwszym dniu każdego Etapu, do każdego
egzemplarza dziennika „Fakt” (lub do każdego egzemplarza dodatku „Fakt TV”) dołączona
zostanie jedna Karta do gry, tj. odpowiednio 18.11.2021 r. zostanie dołączona Karta do gry w
kolorze czerwonym do pierwszego Etapu i 02.12.2021 r. zostanie dołączona Karta do gry w
kolorze zielonym do drugiego Etapu.

5. W Loterii mogą brać udział tylko oryginalne Karty do gry.
6. Karta do gry będzie uznana za nieważną, jeśli będzie uszkodzona, nieczytelna, przerobiona

lub sfałszowana w jakikolwiek sposób.
7. Na awersie Karty do gry danego Etapu, o której mowa w pkt 2 par 6 Regulaminu znajdują się

3 rzędy - do każdego rzędu przypisana jest wartość i rodzaj nagrody oraz po 10 pól na
przyklejenie kuponów loteryjnych (dalej „Kupon”) publikowanych w gazecie i jej dodatkach
podczas danego Etapu Loterii. Rodzaj nagród określa pkt 9 par 8 Regulaminu. Na awersie
Karty do gry znajduje się formularz danych osobowych oraz treść oświadczenia do
wypełnienia i podpisania przez Uczestnika Loterii.

8. Codziennie, w trakcie trwania Etapów I-II Loterii, w każdym wydaniu dziennika „Fakt” oraz na
łamach dodatków do dziennika “Fakt”, publikowany będzie co najmniej jeden Kupon.

9. Każdy Kupon publikowany na łamach dziennika “Fakt” oraz dodatków “Fakt TV” i “Dobre
Chwile” zawiera kolor i oznaczenie danego Etapu oraz rodzaj nagrody do której przynależy.
Rodzaj nagród w każdym Etapie to: nagroda 2000 zł, nagroda 1500 zł oraz nagroda 1000 zł,
natomiast każdy Kupon publikowany na łamach dodatków: “Linie Życia” oraz “Żyj Lepiej” jest
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ZŁOTY i zawiera oznaczenie danego Etapu, można go nakleić na dowolne miejsce na Karcie,
zastępując nim dowolny Kupon w danym Etapie Loterii.

10. Uczestnik Loterii ma za zadanie skompletować wszystkie Kupony co najmniej jednego
rodzaju i przykleić je na Karcie do gry - Karta do gry i Kupony muszą dotyczyć tego samego
Etapu Loterii. Następnie Uczestnik ma za zadanie dostarczyć Kartę do gry z naklejonymi
Kuponami z danego Etapu i wypełnionym formularzem, o którym mowa w pkt 11 par 8
Regulaminu na adres: Nofsza sp. z o.o. skr. pocztowa 50, 00-963 Warszawa z dopiskiem,
który wskazuje Etap Loterii, którego dotyczy zgłoszenie do dnia:

a. 08.12.2021 r. dla Etapu I,
b. 22.12.2021 r. dla Etapu II.

11. Rewers każdej Karty do gry należy wypełnić poprzez wpisanie swoich danych osobowych
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nr rachunku bankowego, na który w
przypadku wygranej zostanie przelana nagroda pieniężna (opcjonalnie), adres e-mail
(opcjonalnie)) oraz potwierdzenie przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola, zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii i jego akceptację. Uczestnik jest
zobowiązany złożyć na Karcie do gry czytelny podpis potwierdzający podane dane i
oświadczenia.

12. Ważne są wyłącznie Karty do gry z naklejonymi Kuponami, które zostały wydrukowane w
„Fakcie” oraz jego dodatkach.

13. Karty do gry i Kupony stanowią całość i muszą pochodzić z tego samego Etapu.
14. W określonych dniach spośród wszystkich nadesłanych Kart podczas trwania Loterii, jednak

nie później niż do dnia 22.12.2021 r. - zostanie wylosowanych po 35 Laureatów. Nagrody
będą losowane w kolejności, o której mowa w pkt 15 par 8 Regulaminu:

a. dla Etapu I – losowanie odbywa się 09.12.2021 r. spośród Kart dostarczonych do
dnia 08.12.2021 r.,

b. dla Etapu II – losowanie odbywa się 23.12.2021 r. spośród Kart dostarczonych do
dnia 22.12.2021 r.

Przy przyznaniu prawa do nagrody będą brane wyłącznie kompletne i prawidłowo
uzupełnione Karty do gry zgodnie z Regulaminem.

15. Nagrody są pieniężne. Wysokość nagród i kolejność ich losowania będzie następująca, dla
każdego Etapu loterii:

a. 5 nagród w wysokości 2 000 złotych brutto każda,
b. 10 nagród w wysokości 1 500 złotych brutto każda,
c. 20 nagród w wysokości 1 000 złotych brutto każda.

16. Każde losowanie odbędzie się w następujący sposób: po wylosowaniu Karty do gry Komisja
sprawdzi, czy jest ona wypełniona zgodnie z Regulaminem i czy dotyczy właściwego Etapu.
Karta do gry jest nieważna i nie uprawnia do nagrody, jeśli nie spełnia warunków Regulaminu
oraz nie pochodzi z Etapu, którego dotyczy losowanie. W przypadku wylosowania
prawidłowej Karty do gry, Komisja weryfikuje czy dotyczy rodzaju nagrody, która jest
losowana (Karta do gry powinna zawierać wszystkie 10 Kuponów dotyczących rodzaju
nagrody, która jest losowana lub zastąpiony ZŁOTYM Kuponem; Kupony te powinny być
przyklejone we właściwym rzędzie dotyczącym losowanej nagrody). Zwycięska Karta do gry
nie wraca do puli Kart do gry. Jeśli Karta do gry nie spełnia tych warunków, wówczas wraca
do puli Kart do gry, a losowanie jest ponawiane, aż do momentu wylosowania właściwej Karty
do gry.

17. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę w jednym etapie Loterii, łącznie w całej Loterii
maksymalnie dwie nagrody wskazane w pkt 15 par 8 Regulaminu.
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18. W terminie 5 dni roboczych od dnia losowania Organizator skontaktuje się telefonicznie lub
poprzez e-mail ze Zwycięzcami zgodnie z procedurą par 10.

III. Nagrody

§9

1. W Loterii przewidziano następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
dla każdego Etapu Loterii:

a. 5 nagród w wysokości 2 000 złotych brutto każda – o łącznej wartości 10 000 złotych
brutto,

b. 10 nagród w wysokości 1 500 złotych brutto każda – o łącznej wartości 15 000
złotych brutto,

c. 20 nagród w wysokości 1 000 złotych brutto każda – o łącznej wartości 20 000
złotych brutto.

2. Pula nagród w loterii ma łączną wartość 90 000 złotych brutto, dla każdego Etapu Loterii po
45 000 złotych brutto.

3. Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie, zaś Nagrody nie
mogą zostać wymienione na ekwiwalenty rzeczowe.

IV. Weryfikacja prawa do Nagrody w Loterii i sposób jej przyznania

§10

1. O prawie do Nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą
wiadomości e-mail lub SMS wysłanej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia
uzyskania prawa do Nagrody, zgodnie z terminami losowań, o których mowa w par. 8
Regulaminu.

2. W wiadomości e-mail/SMS zostanie podana informacja o wygranej Nagrodzie oraz trybie jej
wydania. Za dni robocze uważa się na potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo Organizator może skontaktować
się telefonicznie z laureatami Nagród celem poinformowania ich o wyniku losowania oraz o
wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.

V. Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagrody

§11

1 Wyniki losowania Nagród w postaci imienia oraz miejscowości laureata oraz rodzaju wygranej
Nagrody dostępne będą na stronie www.fakt.pl oraz www.nofsza.pl najpóźniej od dnia
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31.12.2021 roku i nie krócej niż do zakończenia Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość w
trakcie trwania loterii do publikowania na łamach dziennika “Fakt” częściowych wyników.

2 Nagrody przekazane zostaną do dnia 31.01.2022 r. poprzez dokonanie przelewu bankowego na
wskazane przez uczestników numery rachunków bankowych lub w przypadku braku rachunku
bankowego, za pomocą przekazu pocztowego na podany w formularzu na Karcie do gry adres.

3 Nieodebrane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
4 Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
5 Na żądanie laureata Nagrody Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej

wygranej z zachowaniem procedury wynikającej z treści art. 20 Ustawy, przy czym,
zaświadczenie o uzyskanej wygranej może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po
dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata lub wydanie Nagrody.

VI. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

§12

1 Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii.
Osoba ta zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art.
24 Ustawy. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora
Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.

2 Organizator gwarantuje, iż każdy ze sposobów przeprowadzenia przyznania Nagród w Loterii
zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność ich przyznawania, a wygranie Nagrody
zależy wyłącznie od przypadku.

VII. Postępowanie reklamacyjne

§13

1 Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia
07.02.2022 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania
przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku
osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza sp.
z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok 415, 00-695 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja
Gwiazdkomania Faktu”, lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-mailową
Organizatora: bok@nofsza.pl.

2 Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie
(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail).

3 Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) pisemna lub
złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię
i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, rodzaj gry, jak również treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do
komunikacji.
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4 Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 07.03.2022 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku
reklamacji).

5 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§14

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

2 Organizator informuje, że wyłącznie on ponosi wobec Uczestników odpowiedzialność z tytułu
przeprowadzenia Loterii, urządzania jej zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem oraz
przyznania i wydania Nagród.

3 Zgodnie z Ustawą Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do kwoty
odpowiadającej wartości Nagród określonej w Regulaminie.

VIII. Postanowienia końcowe

§15

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.

2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
3. Do Loterii stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy

i postanowienia Regulaminu.

IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

§16

1. W ramach Loterii przetwarzane są dane osobowe Uczestników loterii, w tym jej Laureatów.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii, tj. Nofsza sp. z o.o. – KRS:

0000866894, REGON: 387388406, NIP: 5833410227.
3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Loterii określa

Polityka prywatności, będąca załącznikiem do Regulaminu.
4. Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu.
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Załącznik do Regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą „Gwiazdkomania Faktu”

Polityka prywatności | Loteria promocyjna pod nazwą „Gwiazdkomania
Faktu”
1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o „RODO” należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator
loterii „Gwiazdkomania  Faktu”. Organizatorem loterii jest Nofsza sp. z o.o. – KRS: 0000866894, REGON:
387388406, NIP: 5833410227.

3. Nasze dane kontaktowe | Możecie Państwo skontaktować się z nami listownie oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Nasze dane kontaktowe: 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8; e-mail: office@nofsza.pl.

4. Pomoc inspektora ochrony danych | Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie prawa
ochrony danych osobowych. Zapewnia Państwu pomoc w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych związanych z udziałem w loterii „Gwiazdkomania Faktu”.  Kontakt pod adresem: rodo@nofsza.pl.

5. Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe | Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy w toku
postępowania oraz podstawy prawne umożliwiające korzystanie z Państwa danych osobowych.

Obszary naszej
działalności

Nasze cele Podstawy prawne

Zarządzanie
zaświadczeniami
o wygranej w grach
hazardowych.

3) Wydajemy Laureatom (Zwycięzcom) zaświadczenia o wygranej
w loterii – w przypadku, gdy zgłoszą takie żądanie. Wykorzystamy

wówczas Państwa dane identyfikacyjne oraz informacje dot.
uczestnictwa w „Gwiazdkomanii Faktu” i wysokości wygranej. Na ich

podstawie przygotujemy zaświadczenie o wygranej, zgodnie z
jednolitym wzorem, określonym przez Ministra Finansów.

Każde zaświadczenie o wygranej musi zawierać dane
identyfikacyjne w zakresie imienia i nazwiska Laureata
(Zwycięzcy), imienia jego ojca, daty i miejsca urodzenia,
rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz numeru PESEL. Jeżeli Laureat (Zwycięzca)
nie posiada numeru PESEL w treści zaświadczenia podaje się
adres zamieszkania i obywatelstwo.

Ponadto, w zaświadczeniu o wygranej umieszcza się
informacje dotyczące nazwy gry hazardowej, w której Laureat
(Zwycięzca) uzyskał nagrodę oraz datę i wysokość wygranej.

Realizacja tego celu jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Podstawa prawna: art. 6.
ust. 1. lit.  c) RODO w
związku z przepisami:

1) art. 20. Ustawy z dnia 19
listopada  2009 r. o grach

hazardowych;

2) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 czerwca 2010

r. w sprawie zaświadczeń o
uzyskanej wygranej oraz ewidencji

zaświadczeń
i ewidencji wypłaconych
(wydanych) wygranych.

4) Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń o wygranej.
Organizatorzy gier hazardowych, takich jak loteria
„Gwiazdkomania Faktu”, mają obowiązek prowadzić listę
wszystkich wydanych zaświadczeń.

W ewidencji mamy obowiązek umieścić następujące
informacje o Laureacie (Zwycięzcy): liczbę porządkową
wpisu do ewidencji zaświadczeń; serię i numer druku
zaświadczenia; datę wystawienia lub anulowania
zaświadczenia; imię i nazwisko uczestnika gry hazardowej;
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL –
adres zamieszkania i obywatelstwa uczestnika gry
hazardowej; informację o rodzaju gry hazardowej oraz
wartości  wypłaconej (wydanej) wygranej.

Realizacja tego celu jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Podstawa prawna: art. 6.
ust. 1. lit.  c) RODO w
związku z przepisami:

1) art. 20. Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach

hazardowych;

2) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 czerwca 2010

r. w sprawie zaświadczeń o
uzyskanej wygranej oraz ewidencji

zaświadczeń
i ewidencji wypłaconych
(wydanych) wygranych.
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Rozliczenia podatkowe. 5) Naliczamy, pobieramy i odprowadzamy zaliczki na podatek od
wygranych w imieniu Laureatów (Zwycięzców).

Wygrana w loterii podlega opodatkowaniu. Podatek obciąża
Laureatów (Zwycięzców). Stawka podatku od wygranej wynosi
10%. Jako Organizator Loterii jesteśmy płatnikami podatku od
wygranej. Oznacza to, że przed wypłaceniem Państwu
nagrody jesteśmy zobowiązani dokonać w Państwa imieniu
wszelkich rozliczeń podatkowych. W praktyce oznacza to, że
otrzymacie Państwo wygraną pomniejszoną o wartość
podatku od wygranej. Należność podatkową odprowadzimy w
Państwa imieniu bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Realizacja tego celu jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Podstawa prawna: art. 6.
ust. 1. lit. c) RODO w
związku z przepisami:

1) art. 30. ust. 1. pkt 2) Ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób
fizycznych;

2) art. 41. ust. 4. Ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od
osób fizycznych.

Rachunkowość
i sprawozdawczość
finansowa.

6) Prowadzimy rachunkowość oraz wykonujemy zadania z zakresu
sprawozdawczości finansowej. Do realizacji tego celu
potrzebne są dane identyfikacyjne, rozliczeniowe oraz
kontaktowe, umieszczane na dowodach księgowych. W
przypadku loterii są to imię, nazwisko, adres zamieszkania i
numer rachunku płatniczego Laureata (Zwycięzcy) oraz
wysokość wygranej.

Wykorzystujemy te informacje do prowadzenia ksiąg
rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz
gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych.
Dowodami księgowymi są, na przykład potwierdzenia
przelewów.

Realizacja tego celu jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Podstawa prawna: art. 6
ust. 1. lit  c) RODO w
związku z przepisami:

1) Ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości;

2) wewnętrznie przyjętej
Polityki rachunkowości.

Zarządzanie
roszczeniami.

7) Rozpatrujemy roszczenia związane z przebiegiem loterii.
Wykorzystamy Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz
informacje dotyczące uczestnictwa w loterii „Gwiazdkomania
Faktu” do analizy przedstawionych żądań. Państwa dane
identyfikacyjne i kontaktowe posłużą nam dodatkowo do
nawiązywania połączeń telefonicznych oraz prowadzenia
korespondencji w sprawie zgłoszenia.

Prawidłowo zgłoszone roszczenie musi zawierać dane
identyfikacyjne w zakresie imienia i nazwiska oraz dane
kontaktowe obejmujące adres zamieszkania. Zgłoszenia
reklamacyjne dokonane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej muszą zawierać także adres elektroniczny do
komunikacji. Środkiem komunikacji elektronicznej jest np.
poczta e-mail.

Realizacja tego celu jest naszym
uzasadnionym interesem prawnym.

Podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO w
związku z przepisami:

1) Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny;

2) art. 21. Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach

hazardowych;

3) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 stycznia
2019 r. w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń

uczestników gier hazardowych.

6. Kto otrzyma dane (odbiorcy danych) | Poniżej prezentujemy kategorie odbiorców, którym udostępnimy Państwa
dane osobowe w trakcie  realizacji loterii „Gwiazdkomania  Faktu”.

Odbiorcy Dlaczego przekazujemy dane osobowe

Fundator. Fundatorem nagród w „Gwiazdkomanii Faktu” jest Ringier Axel Springer Polska – wydawca
dziennika Fakt.
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Dostawcy poczty
elektronicznej.

Poczta elektroniczna jest naszym podstawowym środkiem komunikacji wewnętrznej.
Upoważnieni pracownicy przekazują sobie informacje związane z wykonywaniem swoich zadań
służbowych poprzez wiadomość e-mail.

Będziemy także kontaktować się z Państwem poprzez e-mail w sprawach związanych z przebiegiem
Loterii. Zazwyczaj kontaktujemy się z uczestnikami Loterii wyłącznie w celu przekazania informacji o
wygranej.  W przypadku wysunięcia roszczeń związanych z przebiegiem loterii skontaktujemy się z
Państwem by udzielić odpowiedzi na przedstawione żądania.

Informacje przesyłane pocztą elektroniczną są zabezpieczone. Dostawca usługi pocztowej
otrzymuje dane w ten sposób, że przesyła je ze skrzynki nadawczej nadawcy na skrzynkę
odbiorczą odbiorcy.

Operatorzy pocztowi. Operatorzy pocztowi zajmują się doręczaniem przesyłek pocztowych – np. listów i paczek.
Udostępniamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, jeżeli istnieje potrzeba, aby prowadzić
korespondencję drogą  tradycyjną. Zazwyczaj następuje to w przypadku rozpatrywania roszczeń
dotyczących przebiegu loterii, które zostały wniesione pisemnie. Przekazanie danych odbywa się
poprzez zaadresowanie przesyłki pocztowej – umożliwia to dostarczenie przesyłki do adresata.
Operatorami pocztowymi są np. Poczta Polska oraz InPost.

Kancelarie adwokackie,
radcowskie i doradztwa
prawnego, które zapewniają
nam pomoc prawną.

Możemy zwrócić się z prośbą o wydanie opinii w indywidualnej sprawie Uczestnika Loterii do
współpracującej z nami kancelarii prawnej. Dotyczy to sytuacji, w której mamy wątpliwości w jaki
sposób rozpatrzyć składane przez Państwa zgłoszenia. Opinia prawników pozwala nam wówczas
ustalić prawidłowy sposób postępowania w Państwa indywidualnej sprawie. Umożliwia nam to
załatwianie Państwa spraw zgodnie z literą prawa.

Zewnętrzne biura rachunkowe. Powierzyliśmy prowadzenie księgowości zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy.
Prowadzenie rachunkowości wymaga, aby nasze biuro rachunkowe otrzymywało na bieżąco
dokumenty księgowe – np. potwierdzenia przelewów.

Banki. Przekazujemy bankom dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) loterii w celu dokonania przelewu z
nagrodą. Dokonamy tego w przypadku, gdy zdobędziecie Państwo nagrodę poprzez wskazanie
Państwa osoby jako odbiorcy przelewu.

Naczelnicy urzędów
skarbowych.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń o wygranej. Zawiera
ona dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) organizowanych przez nas loterii. Musimy dokonać
poświadczenia ewidencji poprzez jej udostępnienie właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego.

7. Okres przechowywania danych osobowych | Poniżej prezentujemy informacje o tym jak długo będziemy w
posiadaniu Państwa danych zgromadzonych w trakcie loterii.

Rodzaj dokumentu Czyje dane
przechowujemy

Okres przechowywania Dlaczego tak długo

Karta do gry. Uczestnicy
„Gwiazdkomanii
Faktu”.

Państwa dane osobowe przechowujemy
przez okres trwania „Gwiazdkomanii Faktu”.

Po zakończeniu loterii Państwa dane
osobowe przechowujemy przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z
organizacją gier hazardowych.

Okres przedawnienia roszczeń wynosi  6
miesięcy począwszy od dnia
wymagalności.

Bieg okresu przedawnienia wstrzymuje
się w okresie od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

Przechowywanie Państwa danych
osobowych służy wykonaniu celu
wynikającego z naszego
uzasadnionego interesu
prawnego.

Uzasadniony interes prawny
polega na konieczności
zabezpieczenia sobie
możliwości prawidłowego
rozpatrywania roszczeń związanych
z przebiegiem loterii.

Aby osiągnąć ten cel potrzebujemy
pełnej dokumentacji związanej z
przebiegiem loterii  – wraz z danymi
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uczestników.

Okres przedawnienia roszczeń
określa art. 21. Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o  grach
hazardowych.

Dokumenty związane  z
reklamacjami.

Uczestnicy
„Gwiazdkomanii
Faktu”.

Laureaci
(Zwycięzcy)
„Gwiazdkomanii
Faktu”.

Państwa dane osobowe przechowujemy
przez okres 1 roku po upływie terminu
reklamacji albo licząc od dnia rozliczenia
reklamacji.

Przechowywanie Państwa danych
osobowych jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Okres przechowywania określa art.
74. ust. 2. pkt 6) Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości.

Dowody księgowe
związane z wypłatą
nagrody.

Laureaci
(Zwycięzcy)
„Gwiazdkomanii
Faktu”.

Państwa dane osobowe przechowujemy
przez okres 5 lat. Bieg okresu następuje
począwszy od 1 stycznia roku
następującego po roku w którym
zakończyła się loteria.

Okres przechowywania oblicza się
od początku roku następującego
po roku obrotowym, którego
dotyczy loteria.

Przechowywanie Państwa danych
osobowych jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Okres przechowywania określa art.
74. ust. 2. pkt 8) Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości.

Zasady naliczania okresu
przechowywania określa przepis art.
74. ust. 3. Ustawy z dnia  29 września
1994 r. o rachunkowości.

Zaświadczenie
o wygranej.

Laureaci
(Zwycięzcy) loterii
„Gwiazdkomanii
Faktu”.

Państwa dane osobowe przechowujemy
przez okres 5 lat.

Okres przechowywania nalicza się
począwszy od 1 stycznia roku
następującego po uzyskaniu lub wypłacie
(wydaniu) nagrody.

Przechowywanie Państwa danych
osobowych jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Zasady przechowywania określa
przepis art. 20. ust. 3. Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Ewidencja wydanych
zaświadczeń.

Laureaci
(Zwycięzcy)  loterii
„Gwiazdkomanii
Faktu”.

Państwa dane osobowe przechowujemy
przez okres 5 lat.

Okres przechowywania nalicza się
począwszy  od 1 stycznia roku
następującego po uzyskaniu lub wypłacie
(wydaniu) nagrody.

Przechowywanie Państwa danych
osobowych jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Zasady przechowywania określa
przepis art. 20. ust. 3. Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

8. Państwa uprawnienia | W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu
określone uprawnienia. Poniżej  prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w związku z organizacją
loterii. Opisujemy również na czym one polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać.

Uprawnienia Na czym polegają Jak skorzystać
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Prawo dostępu do
danych.

Możecie Państwo dowiedzieć się, czy dysponujemy Waszymi
danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób
posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię
swoich danych osobowych.

Odmówimy wydania kopii danych osobowych, jeżeli jej wydanie
w  danym przypadku niekorzystnie wpłynie na prawa i wolności
innych.

Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie specjalnego
sprawozdania. Realizując prawo dostępu do danych nie
przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. W treści
podania napisz, że składasz
wniosek o dostęp do  swoich
danych osobowych.

Prawo do
sprostowania danych.

Możecie Państwo poprawić nieprawidłowe informacje na swój
temat, zaktualizować nieaktualne oraz uzupełnić brakujące.

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać
prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych
osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego
dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. W treści
podania napisz, że składasz wniosek

o sprostowanie swoich danych
osobowych.

5) Wskaż dokładnie, które informacje na
swój temat uznajesz za błędne lub
nieaktualne albo wskaż brakujące

informacje.

Prawo do usunięcia
danych.

Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych

osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje

wyłącznie, gdy:

1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne
do osiągnięcia naszych celów albo

2) wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo

3) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie
z prawem albo

4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek
usunięcia Państwa danych osobowych.

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do
wywiązania się z obowiązku prawnego albo

2) Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Wskaż dokładnie zakres danych
osobowych, które mają zostać
usunięte. Mogą to być
poszczególne informacje albo
wszystkie dane osobowe,
zgromadzone w związku z zawartą
umową.

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże
nam to prawidłowo ocenić Twoje
żądanie.
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Prawo do
ograniczenia
przetwarzania.

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych
możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących
celach:

1) przechowywania;

2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;

3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe
do realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli
uzyskać Państwa zgodę.

Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia
przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych
okoliczności:

1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych –
ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający
sprawdzić prawidłowość Państwa danych albo

2) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie
z prawem, lecz sprzeciwiacie się Państwo ich
usunięciu, żądając w zamian ograniczenia
przetwarzania albo

3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do
osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo

4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do
czasu ustalenia jego zasadności.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. Napisz, że
żądasz ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych.

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże
nam to prawidłowo ocenić Twoje
żądanie. Okoliczności uzasadniające
ograniczenia przetwarzania znajdziesz
obok, po lewej.

Prawo do sprzeciwu. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, wykorzystywanych do realizacji celów, wynikających
z naszych uzasadnionych interesów prawnych. Należą do nich
cele z obszarów „Organizacja loterii “Gwiazdkomania Faktu”
oraz „Zarządzanie roszczeniami”.

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

Z prawa do sprzeciwu możecie Państwo w skorzystać w
dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem
danych osobowych. Sprzeciw uwzględnimy tylko w
wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną
sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na
jego uwzględnienie.

Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym
polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo
znajdujecie. W tym celu należy wyjaśnić czym różni się
Państwa sytuacja od  sytuacji innych osób, których dane
osobowe wykorzystujemy w tych samych celach.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.

4) Wskaż dokładnie którym celom
przetwarzania danych
osobowych się sprzeciwiasz.

5) Uzasadnij swoje stanowisko,
aby zwiększyć szanse na
pozytywne rozpatrzenie
sprzeciwu. Opisz na czym
polega szczególny
charakter sytuacji,  w której
się znajdujesz.

Prawo skargi do
Prezesa Urzędu
Ochrony Danych
Osobowych.

Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o
naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony
Danych Osobowych.

9. Czy podanie danych jest konieczne | Poniżej prezentujemy informację na temat tego, czy macie Państwo
obowiązek podania swoich danych osobowych. Wyjaśniamy także jakie będą konsekwencje odmowy podania
danych.
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Osoby, których dane wykorzystujemy Czy podanie danych jest konieczne Konsekwencje niepodania danych

Uczestnicy „Gwiazdkomanii  Faktu”. Podanie danych osobowych jest
warunkiem wzięcia udziału w loterii.

Państwa zgłoszenie uczestnictwa
zostanie odrzucone.

Laureaci (Zwycięzcy) „Gwiazdkomanii Faktu”
żądający wydania zaświadczenia o wygranej.

Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym.

Nie będziemy mogli wystawić
zaświadczenia o wygranej.

Pełnomocnicy Laureatów (Zwycięzców). Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym.

Nie będziecie Państwo mogli odebrać
nagrody albo zaświadczenia o wygranej
w imieniu Laureata (Zwycięzcy), który
udzielił Państwu pełnomocnictwa.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Nie dotyczy.
11. Profilowanie | Nie dotyczy.
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