REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Wielka Loteria Providenta”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „Wielka
Loteria Providenta”.
§2
Organizatorem niniejszej loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka
Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP:
7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829
§3
Definicje używane w niniejszym regulaminie:
a. Loteria – loteria promocyjna „Wielka Loteria Providenta”, której zasady określa niniejszy regulamin.
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165). Loteria ma zasięg ogólnopolski.
b. Organizator – podmiot organizujący Loterię, wskazany w § 2 niniejszego regulaminu.
c. Regulamin - niniejszy regulamin Loterii.
d. Kredytodawca - Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 9389, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 142 900 000,00 zł wpłacony w całości, NIP 525-15-71-292.
e. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada obywatelstwo polskie i ważny dokument
tożsamości, która jest stroną Umowy Pożyczki zawartej z Kredytodawcą.
f. Pożyczka – umowa pożyczki gotówkowej zawarta przez Kredytodawcę z Klientem bez Opcji obsługi
lub z Opcją obsługi w Kanale marketingowym, będąca w aktualnej ofercie Kredytodawcy.
g. Umowa Pożyczki – umowa Pożyczki, o której mowa w ust. f powyżej, zawarta przez Klienta z
Kredytodawcą na podstawie pozytywnej decyzji kredytowej, od której Klient nie odstąpił zgodnie z
postanowieniami tej umowy.
h. Opcja obsługi – usługa, w ramach której kwota Pożyczki jest wypłacana przez Kredytodawcę
Klientowi w gotówce za pośrednictwem Doradcy Klienta Kredytodawcy lub pracownika
Kredytodawcy w miejscu zamieszkania, a Klient dokonuje spłaty raty Pożyczki w gotówce za
pośrednictwem Doradcy Klienta lub Pracownika Organizatora w miejscu zamieszkania.
i. Kanał marketingowy – sposób zawarcia Umowy Pożyczki z Klientem:
• przy udziale Doradcy Klienta Kredytodawcy w miejscu zamieszkania Klienta lub miejscu
prowadzeniu działalności gospodarczej przez Klienta.
• za pośrednictwem Strony Internetowej i Konta Klienta. Umowa Pożyczki zawierana za
pośrednictwem Strony Internetowej jest podpisywana przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez osobę̨/osoby działające w imieniu i na rzecz Kredytodawcy oraz osobę̨/
osoby działające w imieniu Klienta.
• w inny, dodatkowy sposób wykorzystywany przez Kredytodawcę niewskazany powyżej.
j. Konto Klienta – oznacza indywidualne konto internetowe Klienta, utworzone na Stronie Internetowej
z chwilą wypełnienia wszystkich pól rejestracyjnych.
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k. Uczestnik – Klient, biorący udział w Loterii, spełniający warunki określone w § 10 pkt 2 Regulaminu.
l. Rejestr - zbiór Klientów, na stałe przypisanych Doradcy Klienta do Obsługi przez Kredytodawcę.
Każdy rejestr posiada unikalny numer.
m. Doradca Klienta – pełnoletnia osoba fizyczna współpracująca z Kredytodawcą na podstawie
obowiązującej umowy o świadczenie usług przez Doradcę Klienta, która pośredniczy w zawarciu
Umowy Pożyczki przez Klienta z Kredytodawcą. Czynności pośredniczenia przy zawarciu Umowy
Pożyczki są dokumentowane poprzez wpisanie nr Rejestru przypisanego danemu Doradcy Klienta w
polu „Nr rejestru” znajdującym się na wniosku o pożyczkę podpisywanym przez Klienta, chyba że
inny Doradca Klienta pełni zastępstwo przy pośredniczeniu w zawarciu Umowy Pożyczki i posługuje
się on numerem Rejestru Doradcy, którego zastępuje – wyłącznie w takim przypadku uznaje się, że
czynności pośredniczenia przy zawarciu Umowy Pożyczki dokonał Doradca Klienta pełniący
zastępstwo (niezależnie od faktu, iż na Umowie Pożyczki jest wpisany numer Rejestru, który nie
przynależy do tego Doradcy).
n. Zgłoszenie – zgłoszenie udziału w Loterii dokonane przez Uczestnika zgodnie z trybem wskazanym w
§ 10 pkt 5 Regulaminu.
o. Strona Internetowa – oznacza stronę̨ internetową www.provident.pl.
p. Strona Loterii - oznacza stronę̨ internetową loteria.provident.pl, która zawiera informacje o Loterii i
służy do dokonania Zgłoszeń w Loterii.
q. Komisja - zespół osób, niebędących Uczestnikami oraz Doradcami Klienta, powołany przez
Organizatora w celu prowadzenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu Loterii.
r. Zwycięzca – Uczestnik Loterii lub Doradca Klienta, który uzyskał prawo do nagrody w Loterii.
§4
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników i Doradców Klienta, przetwarzanych w związku z
realizacją Loterii jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189
Warszawa), wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym
w wysokości 142 900 000, 00 zł, który został wpłacony w całości.

2.

Dane kontaktowe:

3.

a.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl,
telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według
taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

b.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
a.

Dane Uczestników i Doradców Klienta będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, numeru
Pożyczki i numeru telefonu w celu realizacji Loterii zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym
zgłoszenia udziału Uczestnika w Loterii, weryfikacji poprawności danych oraz losowania
nagród.

b.

W celu wydania nagród i rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane dodatkowe dane
Uczestników i Doradców Klienta – adres zamieszkania, adres email, numer konta bankowego
oraz w przypadku Zwycięzców nagród głównych: numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL.

c.

Dane Uczestników Loterii i Doradców Klienta będą przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), w celu realizacji Loterii oraz w
celach archiwalnych i dowodowych, w tym w celu obrony ewentualnych roszczeń.

d.

Dane dotyczące Uczestników i Doradców Klienta, którzy zdobyli nagrody w Loterii będą
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu:
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• realizacji przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów księgowych i
podatkowych,
• realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów
księgowych i podatkowych.
4.

Odbiorcy danych:
a.

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być ujawniane:
• Organizatorowi Loterii, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul.
Janka Wiśniewskiego 13), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000254913 o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236,
posiadająca numer statystyczny REGON 140487829;
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług
w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku
korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora;
• podmiotom przetwarzającym z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds
City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania, gdy jest
to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane i do celów administracji
wewnętrznej;

5.

Źródło pochodzenia danych osobowych:
a. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Uczestników i Doradców Klienta.

6.

Okres przetwarzania danych osobowych:
a.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii a po jej zakończeniu:
• przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii (6 miesięcy od dnia, kiedy
roszczenie stało się wymagalne) lub innych tytułów,
• do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(AML),
• w przypadku wygranej, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów księgowych i podatkowych oraz Ustawy o grach hazardowych
(przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Loteria się zakończyła).

7.

8.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
a.

Każda osoba, której dane są przetwarzane (Uczestnik, Doradca Klienta), ma prawo dostępu do
swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

b.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się wobec przetwarzaniu jej danych w
celach związanych z uczestnictwem w Loterii. Sprzeciw ten jest jednoznaczny z rezygnacją z
udziału w Loterii

c.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych
w Loterii.

d.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z
inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych
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a. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. Konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości uczestnictwa w Loterii.
§5
Loteria jest urządzana na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 roku, poz. 165) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Gdańsku.
§6
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§7
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 1.759.220,00 zł
brutto.
§8
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Loteria rozpoczyna się dnia 23 maja 2018 roku i kończy w dniu 30 listopada 2018 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. Okres trwania Loterii promocyjnej obejmuje
okres sprzedaży Pożyczek (od dnia 23 maja 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku), wydawania nagród
oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
Loteria jest podzielona na dwie części:
a. Cześć I przeznaczona jest dla Klientów. Zasady udziału w części I określają szczegółowo § 10 11 Regulaminu,
b. Część II przeznaczona jest dla Doradców Klienta. Zasady udziału w części II określa
szczegółowo § 12 Regulaminu.
W Loterii (w część I oraz II), nagród nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora. Dodatkowo:
a. w części I Loterii nagród nie mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 18-stu lat oraz
pracownicy Kredytodawcy,
b. w części II Loterii nagród nie mogą otrzymać osoby niepełnoletnie.
Ponadto, nagród nie mogą otrzymać członkowie najbliższej rodziny wszystkich osób wskazanych w pkt 3
niniejszego paragrafu. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są:, rodzeństwo, dzieci,
małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej.
Pracownikiem w rozumieniu 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).
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników oraz Doradców
Klienta, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego
Regulaminu:
a.
biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego numeru telefonu (tj. nieobsługiwanego przez
żadnego z operatorów na terenie RP);
b.
prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii.
NAGRODY W LOTERII
§9

1.

W części I Loterii przewidziano następujące nagrody o łącznej wartości 879.610,00 zł brutto:
a. 5 nagród głównych, każda o wartości 75.922,00 zł brutto w postaci samochodu osobowego
marki FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 100KM(ZASS), M6, FWD Trend 5D o wartości
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2.

3.

68.330,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7.592,00 zł brutto,
przeznaczoną na potrzeby pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w
Loterii, która będzie wydana Zwycięzcy poprzez pobranie jej przez Organizatora i
odprowadzenie na pokrycie należnego od Zwycięzcy podatku dochodowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa (łączna wartość 5-ciu nagród wynosi 379.610,00 zł
brutto).
b. 500 nagród dodatkowych, każda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł
(łączna wartość 500-set nagród wynosi 500.000 zł brutto),
W części II Loterii przewidziano następujące nagrody o łącznej wartości 879.610,00 zł brutto:
a. 5 nagród głównych, każda o wartości 75.922,00 zł brutto w postaci samochodu osobowego
marki FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 100KM(ZASS), M6, FWD* Trend 5D o wartości
68.330,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7.592,00 zł brutto,
na potrzeby pokrycia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii, która
będzie wydana Zwycięzcy poprzez pobranie jej przez Organizatora i odprowadzenie na
pokrycie należnego od Zwycięzcy podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (łączna wartość 5-ciu nagród wynosi 379.610,00 zł brutto).
a. 500 nagród dodatkowych, każda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł
(łączna wartość 500-set nagród wynosi 500.000 zł brutto).
Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród, ani
do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawo do nagrody w Loterii nie może być
przeniesione na osoby trzecie wskazane przez Zwycięzcę.
CZĘŚĆ I LOTERII I JEJ PRZEBIEG
§ 10

1.
2.

3.
4.

5.

W Loterii uwzględniane będą Pożyczki zawarte w terminie od dnia 23 maja 2018 roku do dnia 26 czerwca
2018 roku.
Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w
myśl § 3 ust. e. Regulaminu, która w terminie od dnia 23 maja 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku
spełni poniższe warunki:
a. zawrze ważną Umowę Pożyczki za pośrednictwem jednego z Kanałów marketingowych
określonych w § 3 ust. i Regulaminu,
b. dokona prawidłowego Zgłoszenia w Loterii w sposób określony w pkt 5 niniejszego
paragrafu.
W części I Loterii nie biorą udziału Pożyczki zawarte przez Kredytodawcę z Doradcą Klienta. Jeden
Uczestnik może zawrzeć i zgłosić do Loterii wyłącznie jedną Umowę Pożyczki.
Pod uwagę w Loterii brane są wyłącznie Pożyczki niespłacone w okresie pierwszych 14 dni od daty
zawarcia Umowy Pożyczki. W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania Loterii:
a. odstąpi od Umowy Pożyczki zaciągniętej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy Pożyczki
lub
b. będzie posiadać zaległości ze spłatą raty Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy
zawartej w terminie wymienionym w pkt 1 niniejszego paragrafu w wysokości jednej raty
miesięcznej Pożyczki (w przypadku Umowy Pożyczki, w której spłata następuje w ratach
miesięcznych) lub dwóch rat tygodniowych (w przypadku Umowy Pożyczki, w której
spłata następuje w ratach tygodniowych) o okres dłuższy niż wskazany w harmonogramie
określonym w zawartej Umowie Pożyczki
wówczas traci status Uczestnika Loterii oraz traci prawo do ewentualnej nagrody. Weryfikacja każdego z
Uczestników pod kątem spełniania ww. warunków może odbyć się w dowolnym czasie trwania Loterii.
Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w
terminie od godz. 00:00:00 dnia 23 maja 2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 26 czerwca 2018 roku w jeden z
poniższych sposobów:
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a) poprzez przesłanie na numer: 732 120 088 wiadomości tekstowej SMS zawierającej w
swojej treści numer Umowy Pożyczki, którą zawarł Uczestnik. Przykładowa treść
wiadomości SMS:
• „123456789” – w przypadku Umowy Pożyczki zawartej przez Klienta przy udziale
Doradcy Klienta,
lub
• „UM/002018/00000001” - w przypadku Umowy Pożyczki zawartej przez Klienta
za pośrednictwem Strony Internetowej i Konta Klienta.
Uczestnik jest zobowiązany wysłać SMS wyłącznie z numeru, który podał w Umowie
Pożyczki dla celów kontaktowych. Dokonanie Zgłoszenia z innego numeru skutkować
będzie utratą prawa do ewentualnej nagrody w Loterii. Koszt przesłania wiadomości SMS
jest taryfikowany według cennika operatora obsługującego danego użytkownika. Koszt
przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. Podany koszt dotyczy SMS-a zawierającego nie więcej
niż 160 znaków (ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). W jednym SMS-ie można
przesłać wyłącznie jeden numer Umowy Pożyczki. SMS należy przesłać przy użyciu
telefonu, w Loterii nie będą uwzględniane SMS-y przesyłane za pomocą Internetu lub z
użyciem programów lub robotów komputerowych. Dokonane Zgłoszenie zostanie
potwierdzone SMS-em zwrotnym o treści: „Zgloszenie przyjete! Org.: Grzegrzolka&Ko
Sp. z o.o., Loteria dla osob pow. 18 lat. Regulamin: loteria.provident.pl. Koszt SMS
zgodnie z operatorem”. Ponadto do Uczestnika (niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia)
zostaną wysłane zwrotne widomości SMS zawierające informacje o zasadach przetwarzania
danych osobowych Uczestnika.
Koszt ww. SMS-ów zwrotnych ponosi Organizator,

6.
7.
8.

1.

lub
b) wypełnienie formularza na Stronie Loterii. W formularzu należy:
• podać numer Umowy Pożyczki,
• podać numer telefonu, jaki został wskazany w zgłaszanej Umowie Pożyczki dla
celów kontaktowych,
• potwierdzić (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól) ukończenie przez Uczestnika
18 lat i akceptację Regulaminu,
• potwierdzić (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznanie się z
informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych Uczestnika,
• kliknąć przycisk „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”, aby wysłać Zgłoszenie.
W jednym Zgłoszeniu można wpisać wyłącznie jeden numer Umowy Pożyczki. Uczestnik
jest zobowiązany wpisać ten numer telefonu, który podał w Umowie Pożyczki dla celów
kontaktowych.
Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w Loterii spełniając warunki określone w pkt 2
ust a niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Uczestnik dokona więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas
pod uwagę jest brane wyłącznie to, które zostało dokonane jako pierwsze w kolejności.
W przypadku wpisania w Zgłoszeniu więcej niż jednego numeru Umowy Pożyczki, pod uwagę będzie
brany numer Umowy Pożyczki wpisany jako pierwszy w kolejności.
W Loterii nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym
Regulaminie (m.in. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także Zgłoszenia wysłane przed lub po
upływie okresu wskazanego w pkt 1 niniejszego paragrafu). Każde ze Zgłoszeń będzie zarejestrowane
przez Organizatora w systemie rejestracji Zgłoszeń po jego dokonaniu. Zgłoszenie uważa się za dokonane
w chwili, w której zostało zarejestrowane w w/w systemie. Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń
oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji.
§ 11
Losowania nagród w części I Loterii odbędą się w następujących terminach:
a. 30 maja 2018 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w
systemie od godz. 00:00:00 dnia 23 maja 2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 29 maja 2018 roku,
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b. 6 czerwca 2018 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń (z zastrzeżeniem
pkt 3 niniejszego paragrafu) zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia 23 maja 2018
roku do godz. 23:59:59 dnia 5 czerwca 2018 roku,
c. 13 czerwca 2018 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń (z zastrzeżeniem
pkt 3 niniejszego paragrafu) zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia 23 maja 2018
roku do godz. 23:59:59 dnia 12 czerwca 2018 roku,
d. 20 czerwca 2018 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń (z zastrzeżeniem
pkt 3 niniejszego paragrafu) zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia 23 maja 2018
roku do godz. 23:59:59 dnia 19 czerwca 2018 roku,
e. 27 czerwca 2018 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń (z zastrzeżeniem
pkt 3 niniejszego paragrafu) zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia 23 maja 2018
roku do godz. 23:59:59 dnia 26 czerwca 2018 roku.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Wszystkie losowania nagród odbywają się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie
(kod pocztowy 03-707) pod nadzorem Komisji. Losowania zostaną przeprowadzone przy użyciu
urządzenia, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i zostało zarejestrowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 165). Podczas każdego z 5-ciu losowań, o których mowa w pkt 1 lit a. – e. niniejszego paragrafu,
zostanie rozlosowana jedna nagroda główna, a następnie 100 nagród dodatkowych.
W każdym losowaniu Zgłoszenia zostaną wylosowane w poniższej kolejności:
a. 1 zwycięskie Zgłoszenie do nagrody głównej,
b. 100 zwycięskich Zgłoszeń do nagród dodatkowych,
c. 5 Zgłoszeń rezerwowych do nagrody głównej,
d. 20 Zgłoszeń rezerwowych do nagród dodatkowych,
e. 20 Zgłoszeń rezerwowych do nagród dla Doradców Klienta.
Wylosowane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście według kolejności ich wylosowania zgodnie z
powyższymi wytycznymi. Zgłoszenia wylosowane w danym losowaniu, nie biorą udziału w kolejnych
losowaniach.
Po zakończeniu wszystkich losowań nagród Komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii
sporządzi protokół zbiorczy z losowań nagród.
Po dokonaniu losowania następuje weryfikacja wylosowanych Uczestników, którzy dokonali zwycięskich
Zgłoszeń, pod kątem spełnienia warunków Regulaminu. W przypadku, gdy okaże się, że wylosowany
Uczestnik nie spełnia warunków regulaminowych, wówczas traci prawo do nagrody, a pod uwagę brane
jest pierwsze Zgłoszenie z listy rezerwowej wylosowane do danej nagrody. Weryfikacja Zgłoszeń
przeprowadzana jest w ciągu maksymalnie 23 dni liczonych od dnia danego losowania lub do czasu
ustalenia Zwycięzcy lub zakończenia listy Zgłoszeń rezerwowych do danego rodzaju nagrody. Prawo do
nagrody otrzymuje wyłącznie Uczestnik, który spełnia warunki Regulaminu uprawniające do otrzymania
nagrody.
Po dokonaniu weryfikacji zostanie sporządzona lista Zwycięzców ze wskazaniem rodzaju wygranej
nagrody.
Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii.
Niewydane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
CZĘŚĆ II LOTERII I JEJ PRZEBIEG
§ 12

1.

2.

W części II Loterii bierze udział Doradca Klienta, którego nr rejestru w dniu zawarcia Umowy Pożyczki
został wpisany w polu „Nr rejestru” znajdującym się na wniosku o pożyczkę podpisywanym przez Klienta
w związku z zawarciem Umowy Pożyczki biorącej udział w Loterii, z wyjątkiem sytuacji, w której inny
Doradca Klienta pełni zastępstwo przy pośredniczeniu w zawarciu Umowy Pożyczki i który posługuje się
w dniu zawarcia tej Umowy Pożyczki numerem Rejestru Doradcy, którego zastępuje – wyłącznie w takim
przypadku w części II bierze udział Doradca Klienta pełniący zastępstwo (niezależnie od faktu, iż na
Umowie Pożyczki jest wpisany numer Rejestru, który nie przynależy do tego Doradcy).
Nagrody dla Doradców Klienta zostaną przyznane w następujący sposób:

Strona 7

a.

3.

4.

Doradca Klienta, za pośrednictwem którego została zawarta Umowa Pożyczki, której numer
widnieje w zwycięskim Zgłoszeniu otrzymuje prawo do nagrody dodatkowej lub głównej takiej
samej ja ta, którą otrzymuje Zwycięzca w części I Loterii, z wyłączeniem sytuacji, w której inny
Doradca Klienta pełni zastępstwo przy pośredniczenia w zawarciu Umowy Pożyczki i posługuje
się on numerem Rejestru Doradcy, którego zastępuje –w takim przypadku uznaje się, że czynność
pośredniczenia dokonał Doradca Klienta pełniący zastępstwo (niezależnie od faktu, iż na
Umowie Pożyczki jest wpisany numer Rejestru, który nie przynależy do tego Doradcy) i to on
otrzymuje prawo do nagrody dodatkowej lub głownej takiej samej ja ta, którą otrzymuje
Zwycięzca w części I Loterii.
b. w przyznaniu nagród dla Doradców Klienta biorą udział wyłącznie zwycięskie Zgłoszenia
Uczestników, których prawo do nagrody zostało potwierdzone zgodnie z trybem § 11 pkt 5
Regulaminu,
c. w przypadku, gdy nie zostanie wyłoniony Zwycięzca którejkolwiek z nagród w sposób określony
w § 11 pkt 5 Regulaminu lub zwycięskie Zgłoszenie zostanie dokonane za pośrednictwem Strony
Internetowej i Konta Klienta lub Pożyczka zostanie zawarta bez udziału Doradcy Klienta w
Kanale Marketingowym, wówczas nagroda dla Doradcy Klienta przechodzi na Doradcę Klienta,
który pośredniczył w zawarciu Umowy Pożyczki wskazanej w Zgłoszeniu rezerwowym z listy
wskazanej w § 11 pkt 3 e. Regulaminu, z zastrzeżeniem iż nagroda dla Doradcy Klienta zostanie
przyznana wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik części I Loterii, który wysłał to Zgłoszenie
spełnia warunki § 10 pkt 3 - 5 Regulaminu. Ustalenie prawa do nagrody dla Doradcy Klienta
będzie przebiegało zgodnie z procedurą określoną powyżej do czasu przyznania prawa do
nagrody lub zakończenia listy wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych dla Doradców Klienta, o
której mowa w § 11 pkt 3 e. Regulaminu. Weryfikacja będzie prowadzona w kolejności
wylosowania Zgłoszeń rezerwowych na liście. Nierozdysponowana w podwyższy sposób
nagroda dla Doradcy Klienta pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Prawo do Nagród dla Doradców Klienta (ustalona lista Zwycięzców nagród dla Doradcy Klienta) zostanie
przyznane najpóźniej do dnia:
a. 22 czerwca 2018 roku - w przypadku Zgłoszeń wylosowanych w części I Loterii w dniu 30 maja
2018 roku,
b. 29 czerwca 2018 roku - w przypadku Zgłoszeń wylosowanych w części I Loterii w dniu 6
czerwca 2018 roku,
c. 6 lipca 2018 roku - w przypadku Zgłoszeń wylosowanych w części I Loterii w dniu 13 czerwca
2018 roku,
d. 13 lipca 2018 roku - w przypadku Zgłoszeń wylosowanych w części I Loterii w dniu 20 czerwca
2018 roku,
e. 20 lipca 2018 roku - w przypadku Zgłoszeń wylosowanych w części I Loterii w dniu 27 czerwca
2018 roku.
Jeden Doradca Klienta może wygrać wyłącznie jedną nagrodę główną oraz dowolną liczbę nagród
dodatkowych. W przypadku, gdy okaże się, że Doradca Klienta, który uzyskał prawo do nagrody głównej
wygrał już ten rodzaj nagrody, wówczas prawo do tej nagrody przechodzi na Doradcę Klienta ze
Zgłoszenia rezerwowego (z listy wskazanej w § 11 pkt 3 e. Regulaminu), za pośrednictwem, którego nie
została wcześniej przyznana nagroda zgodnie z trybem pkt 2 ust. c. niniejszego paragrafu.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD W LOTERII
§ 13

1.

O wygranej nagrodzie głównej Zwycięzcy części I zostaną powiadomieni telefoniczne na numer telefonu, z
którego zostało dokonane zwycięskie Zgłoszenie lub który wpisano w formularzu Zgłoszenia na stronie
Loterii, nie później niż do dnia 24 lipca 2018 roku. O wygranej nagrodzie Zwycięzcy nagrody głównej w
części II Loterii zostaną powiadomieni telefoniczne na służbowy numer telefonu, nie później niż do dnia 24
lipca 2018 roku. Koszt połączeń telefonicznych ponosi Organizator.

2.

Organizator podejmie cztery próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą nagrody głównej. Przez
nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 6
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sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, blokada połączeń z numerami
zastrzeżonymi), przerwanie połączenia przez Zwycięzcę, odebranie połączenia przez osobę, która nie jest
zwycięzcą oraz brak możliwości przekazania podczas połączenia telefonicznego słuchawki Zwycięzcy. W
jednym dniu mogą zostać wykonane maksymalnie dwie próby połączenia ze Zwycięzcą. Próby połączeń są
wykonywane do czasu skutecznego połączenia z weryfikowaną osobą lub do czasu wykonania ostatniej,
czwartej nieudanej próby połączenia.
3.

Jeżeli podczas tych prób połączeń, Organizatorowi nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą nagrody
głównej, wówczas Organizator wezwie na piśmie Zwycięzcę do odebrania nagrody głównej w terminie
wskazanym w tym piśmie (w przypadku Zwycięzców ostatniego losowania termin ten to 14 dni od dnia
wysyłki wezwania). Organizator wyśle list polecony priorytetowy najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego
liczonego od dnia, w którym odbyła się ostatnie czwarta nieudana próba połączenia ze Zwycięzcą. W
przypadku, gdy Zwycięzca na podstawie pisemnego wezwania Organizatora nie odbierze nagrody głównej
w wyznaczonym terminie, wówczas traci prawo do nagrody oraz status Zwycięzcy, a nagroda przechodzi
na kolejną osobę z listy rezerwowej Zgłoszeń dla nagrody głównej.

4.

Osoba z listy rezerwowej zostanie powiadomiona telefonicznie zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego
paragrafu w ciągu 2 dni roboczych liczonych od ostatecznego dnia terminu wskazanego we wezwaniu, w
którym poprzednio weryfikowana osoba powinna odebrać nagrodę główną.

5.

Weryfikacja osób z listy rezerwowej będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w pkt 2-4
niniejszego paragrafu w kolejności ich umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub
zakończenia listy rezerwowej do nagrody głównej, o której mowa w par 11 pkt 3 lit c Regulaminu.

6.

Wyniki losowania nagród dodatkowych i głównych (w postaci numeru Umowy Pożyczki) będą ogłaszane
na Stronie Loterii najwcześniej 25 dni po danym losowaniu, najpóźniej do dnia 31.10.2018 roku.

7.

Nagrody dodatkowe części I Loterii zostaną wydane przekazem pocztowym lub przelane na numer konta
Zwycięzcy wskazany w Umowie Pożyczki nie później niż do dnia 31 lipca 2018 roku. Nagrody dodatkowe
części II Loterii zostaną przelane na numer konta Doradcy Klienta nie później niż do dnia 31 lipca 2018
roku.

8.

Nagrody główne zostaną wydane w Salonie Ford Bemo Motors, Aleja Krakowska 169, 02-180 Warszawa
nie później niż do dnia 18 października 2018 roku. Dokładny termin zostanie ustalony ze Zwycięzcą
telefonicznie lub wskazany będzie w piśmie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.

9.

Nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 200).

10. Nagrody nieodebrane zgodnie z trybem pkt 1-5 niniejszego paragrafu pozostają do dyspozycji
Organizatora.
SPOSÓB NADZÓRU NAD PRZEBIEGIEM LOTERII
§ 14
1. Regulamin Loterii będzie dostępny w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13 D, 03-707 Warszawa
(w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00), na Stronie Loterii oraz www.grzegrzolka.pl.
2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii promocyjnej.
Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub
zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii
czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez
Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego
Regulaminu Loterii.
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 15
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 31 października 2018 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.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane
listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora, tj. Biuro
Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa, z dopiskiem na kopercie
„REKLAMACJA”. Dopisek nie jest obowiązkowy.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać:
imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii/Doradcy Klienta, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej „Wielka Loteria
Providenta” jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 30 listopada 2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego, zawiadamiającego
uczestnika o wyniku reklamacji).
Uczestnikowi oraz Doradcy Klienta przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie
powszechnym.
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.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Uczestnik oraz Doradca Klienta jest zobowiązany zapoznać się treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego
postanowień.
3. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
4. Zasady przeprowadzania Loterii promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie
o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Gdańsku. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw
konsumenta.
6. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować
będzie data stempla pocztowego.
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