Regulamin

LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „Loteria TAURONA”

§ 1 NAZWA LOTERII

osoby związane z TAURONEM lub Grupą Kapitałową
TAURON stosunkiem pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa
zasady organizacji i warunki uczestnictwa, na jakich odbywa
się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria TAURONA”
zwana dalej „Loterią” lub „Loterią promocyjną”.
§2
NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIĘ
1. Organizatorem Loterii jest Agencja Reklamowa „CzART”
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy
ul. Fabrycznej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000003536, posiadająca kapitał
zakładowy 260.000,00 złotych, NIP 897-13-46-395,
REGON 930928943, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Loteria promocyjna organizowana jest na zlecenie
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(30-417), przy ulicy Łagiewnickiej 60, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000270491, posiadającej kapitał zakładowy
479.029.800,00 złotych, NIP 676-233-77-35, REGON
120378027 oraz na zlecenie TAURON Sprzedaż
GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy
ul. Barlickiego 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział (zwanych dalej
łącznie: „TAURON”).
3. Loteria organizowana jest w celu promocji Serwisu
obsługowego Mój TAURON.
4. Używanym w Regulaminie określeniom nadaje się
następujące znaczenie:
1) „TAURON” – należy przez to rozumieć zarówno
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
jak i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach,
2) „Grupa Kapitałowa TAURON” – należy przez to
rozumieć wszystkie spółki powiązane bezpośrednio
lub pośrednio z Tauron Polska Energia S.A.
stosunkiem zależności (dominacji) w rozumieniu
przepisów Kodeksu spółek handlowych,
3) „UMOWA Z TAURONEM” – należy przez to rozumieć
umowę zawartą z TAURONEM, na podstawie, której
następuje sprzedaż energii elektrycznej lub gazu,
4) „pracownicy TAURONA” – należy przez to rozumieć

§3

WSKAZANIE ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE
Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. z dnia 08.05.2019
Dz.U. 2019 poz. 847), zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§4

OBSZAR I CZAS TRWANIA LOTERII
SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA REGULAMINU
1. Loteria promocyjna prowadzona jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Loteria rozpoczyna się w dniu 21 października 2019
roku i trwa do dnia 26 kwietnia 2020 roku. Czas trwania
Loterii obejmuje wydawanie nagród i rozpatrywanie
ewentualnych reklamacji. Uczestnicy mogą dokonywać
zgłoszeń do Loterii w okresie od godziny 10:00:00
dnia 21 października 2019 roku do godziny 10:00:00
dnia 10 grudnia 2019 roku na zasadach ustalonych
w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do
wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania
Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronach
internetowych www.mojtauron.pl i www.czart.pl

§5

PRZEDMIOT I UCZESTNICY LOTERII
1. Przedmiotem Loterii jest posiadanie lub zawarcie przed
upływem terminu do zgłoszenia do Loterii ważnej
UMOWY Z TAURONEM.
2. Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby
fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego, posiadające
nr PESEL, które zawarły Umowę jako konsumenci
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, (dalej:
„Uczestnicy” lub „Uczestnik”), przy czym Uczestnik musi
być wskazany jako strona w UMOWIE z TAURONEM.
3. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
4. W Loterii nie mogą brać udziału ani otrzymać nagród
pracownicy oraz członkowie organów statutowych

1/17

5.

6.
7.

8.

Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora
do nadzoru Loterii i przeprowadzenia losowania,
pracownicy oraz członkowie organów statutowych
TAURON, pracownicy oraz członkowie organów
statutowych Grupy Kapitałowej TAURON, w tym osoby
współpracujące z Organizatorem, TAURON, lub Grupą
Kapitałową TAURON na innej podstawie niż stosunek
pracy zaangażowane w przygotowanie Loterii, a także
członkowie najbliższej rodziny ww. osób.
Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
Udział w Loterii jest dobrowolny.
Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie
się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje
się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Loterii. Akceptacja
Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do
wzięcia udziału w Loterii. Osoba, która przystąpiła do
Loterii zgodnie z Regulaminem i zaakceptowała treść
Regulaminu staje się Uczestnikiem Loterii.
Konsument zgłaszający udział w Loterii może zgłosić
wyłącznie swój własny udział w Loterii.
§6
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
(Warunki uczestnictwa, dokonywanie zgłoszeń do
Loterii, liczba i weryfikacja zgłoszeń)

1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna
spełnić łącznie następujące warunki:
a. spełnia warunki określone w §5 Regulaminu;
b. posiada aktywny telefon komórkowy z dostępem
do sieci komórkowej, z możliwością otrzymywania
wiadomości sms oraz posiada adres e-mail;
c. dysponuje komputerem, telefonem komórkowym
lub innym urządzeniem zapewniającym dostęp do
Internetu;
d. pozostaje stroną co najmniej jednej Umowy
z TAURONEM w dacie rozpoczęcia Loterii i przed
upływem terminu przyjmowania zgłoszeń do Loterii
lub zawrze i nie rozwiąże Umowy z TAURONEM przed
upływem terminu przyjmowania zgłoszeń do Loterii;
e. zgłosi się do Loterii (zwane dalej: „Zgłoszeniem”)
za pośrednictwem strony internetowej Loterii www.
mojtauron.pl na zasadach określonych w Regulaminie,
w okresie od godziny 10:00:00 dnia 21 października
2019 roku do godziny 10:00:00 dnia 10 grudnia 2019
roku poprzez:
(i) zarejestrowanie się w serwisie obsługowym
Mój TAURON (zwanego dalej: „Serwisem”)
a następnie dokonanie zgłoszenia do Loterii
za pośrednictwem umieszczonego w Serwisie
formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz
zgłoszeniowy”) – w przypadku Uczestników,
którzy nie mają jeszcze konta w Serwisie, lub
(ii) zalogowanie się w Serwisie a następnie

dokonanie zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem
umieszczonego
w
Serwisie
Formularza
zgłoszeniowego – w przypadku osób, które
posiadają już konto w Serwisie.
2. Dokonanie Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 lit. e)
powyżej następuje za pośrednictwem umieszczonego
w Serwisie Formularza zgłoszeniowego poprzez:
a. wybranie punktu poboru (jeżeli Uczestnik posiada
więcej niż jeden punkt poboru)
b. podanie
(wpisanie,
zaktualizowanie,
lub
zaakceptowanie,
jeśli
dane
wczytają
się
automatycznie) następujących obowiązkowych
danych:
– imienia i nazwiska (te dane wczytują się
automatycznie i nie ma możliwości ich edycji
w formularzu),
– numeru telefonu komórkowego;
– adresu e-mail;
– numeru PESEL (te dane wczytują się automatycznie
i nie ma możliwości ich edycji w formularzu);
c. zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego
Regulaminu;
d. akceptację następujących zgód zamieszczonych
pod Formularzem zgłoszeniowym o treści:
(i) Wyrażam zgodę na kontakt przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o./ TAURON Sprzedaż
GZE sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu
(zarówno w formie połączeń głosowych, jak
i wiadomości SMS oraz MMS) i nawiązywanie
tego kontaktu za pomocą automatycznych
systemów wywołujących tj. działających bez
udziału człowieka, w celu informowania mnie
o ofertach produktów energetycznych Grupy
TAURON (tj. energii elektrycznej, gazu, ciepła,
węgla i paliw alternatywnych oraz towarów lub
usług dodatkowych rozliczanych wraz z ich
sprzedażą). Grupa TAURON oznacza TAURON
Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. Lista spółek
z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem:
www.tauron.pl/spolki-grupy;
(ii) Wyrażam zgodę na przesyłanie przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o./ TAURON Sprzedaż GZE
sp. z o.o. informacji handlowej związanej z ofertą
produktów energetycznych Grupy TAURON
(tj. energii elektrycznej, gazu, ciepła, węgla
i paliw alternatywnych oraz towarów lub usług
dodatkowych rozliczanych wraz z ich sprzedażą),
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w postaci poczty elektronicznej lub komunikatorów
internetowych, w tym przesyłanie tych wiadomości
e-mail lub komunikatów automatycznie, za pomocą
systemów działających bez udziału człowieka.
Grupa TAURON oznacza TAURON Polska
Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki
zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON
Sprzedaż GZE sp. z o.o. Lista spółek z Grupy
TAURON dostępna jest pod adresem: www.
tauron.pl/spolki-grupy
(iii) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o./ TAURON Sprzedaż GZE
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sp. z o.o. następujących danych osobowych: imię
i nazwisko/nazwa firmy, PESEL/NIP nr telefonu,
adres e-mail, wiek i płeć, adres zamieszkania/ adres
siedziby firmy, adres korespondencyjny, rodzaj
zabudowy, wielkość poboru i zużycia energii lub
gazu, warunki umów z Grupą TAURON, parametry
przyłączenia do sieci, a także historia kontaktów
i zakupione towary lub usługi Grupy TAURON,
historia przeglądanych treści w serwisach
internetowych Grupy TAURON, adres punktu
poboru, w celu: wyboru produktów energetycznych
Grupy TAURON (tj. energii elektrycznej, gazu,
ciepła, węgla i paliw alternatywnych oraz towarów
lub usług dodatkowych rozliczanych wraz z ich
sprzedażą), którymi mogę być zainteresowany
i kierowania do mnie informacji marketingowej
dotyczącej wybranych dla mnie ofert, po
zakończeniu mojej umowy z TAURON Sprzedaż
sp. z o.o./ TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia
S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne
lub spółki powiązane, w tym TAURON Sprzedaż
GZE sp. z o.o. Lista spółek z Grupy TAURON
dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolkigrupy wraz z potwierdzeniem zapoznania się
z Klauzulą informacyjną (zgody).
Brak realizacji podpunktów od a) do d) skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału w Loterii.
3. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia do Loterii poprzez
Serwis za pomocą komputera, telefonu komórkowego
lub innego urządzenia zapewniającego dostęp do
Internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę
internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox,
Opera lub Safari. Organizator Loterii i TAURON nie
ponoszą odpowiedzialności za działanie systemów
teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora
i TAURONA niezależnych np. za indywidualną
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu,
z którego korzysta Uczestnik.
4. Organizator i TAURON nie ponoszą odpowiedzialności
za przerwy techniczne, przeciążenie, brak pracy Serwisu
oraz inne nieprzewidziane sytuacje itd. związane
z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.
5. Po przesłaniu Zgłoszenia do Loterii, Uczestnik zostaje
zarejestrowany w bazie Loterii (zwana dalej: „Bazą”).
Uczestnik Loterii otrzyma potwierdzenie zgłoszenia
oraz rejestracji w Bazie zgłoszeń w Loterii, poprzez
wyświetlenie informacji o przyjęciu Zgłoszenia na
stronie internetowej Loterii. Dodatkowo potwierdzenie
Zgłoszenia do Loterii zostanie wysłane Uczestnikowi
poprzez wiadomość e-mail oraz nieodpłatną wiadomość
sms na wskazane przez Uczestnika w Formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail oraz numer telefonu
komórkowego. Potwierdzenie to jest automatycznie
generowane przez system i wysyłane niezwłocznie po
wysłaniu Zgłoszenia do Loterii. Jednocześnie każdemu
prawidłowemu Zgłoszeniu zostanie przypisany Unikatowy
Kod Rejestracyjny Zgłoszenia Udziału w Loterii (dalej:
„Kod”), który będzie losowany w losowaniu, o którym
mowa w §9 pkt. 3 lit. a) oraz odpowiednio w losowaniu
dodatkowym, o którym mowa w §9 pkt. 3 lit. b) – jeżeli
takie losowanie będzie przeprowadzane.

6. Organizator i TAURON nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczenie, przez system teleinformatyczny
czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik,
informacji e–mail od TAURONA, o której mowa w pkt.
4 powyżej, w kategorii „wiadomości-śmieci”/„spam”
w skrzynce odbiorczej Uczestnika.
7. Zgłoszenia wypełnione niekompletnie lub nieprawidłowe
są nieważne. Za prawidłowość wypełnienia Zgłoszenia
odpowiada Uczestnik. Brak polskiej czcionki nie
powoduje nieważności Zgłoszenia.
8. Uczestnik przystępuje do Loterii z chwilą otrzymania
potwierdzenia zarejestrowania Zgłoszenia od TAURONA.
Brak potwierdzenia zarejestrowania Zgłoszenia oznacza
brak dokonania Zgłoszenia do Loterii.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator
nie zapewnia możliwości zmiany danych Zgłoszenia
wprowadzonych przez Uczestnika po zarejestrowaniu
Zgłoszenia przez system obsługujący stronę Loterii.
10. Każdy z Uczestników może dokonać tylko jednego
Zgłoszenia.
11. Jako jednego Uczestnika rozumie się osobę, która
posługuje się wskazanym numerem PESEL.
12. W Loterii niedozwolone są działania niezgodne
z Regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń
i zasad Loterii, w tym m.in.: zabrania się stosowania
skryptów lub oprogramowania, którego celem jest
automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, dokonywanie
Zgłoszeń z podaniem danych nieprawdziwych czy
stosowania
oprogramowania
automatyzującego
poruszanie się po stronie internetowej Loterii, o której
mowa w §6 pkt. 1 lit. e) Regulaminu. W przypadku
stwierdzenia przez Organizatora lub TAURON rażącego
naruszenia przez Uczestnika (tj. osobę legitymującą
się danym nr PESEL) postanowień Regulaminu,
a w szczególności postanowień niniejszego punktu,
Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Loterii,
pozbawić go prawa do Nagrody oraz usunąć jego
Zgłoszenie w Loterii (zarówno już przesłane jak
i przyszłe).
13. Przed przystąpieniem do losowań, jak również po
przeprowadzeniu losowań, o których mowa w §9 pkt.
3 lit. a) i b) Regulaminu, Organizator zastrzega sobie
prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia
warunki określone w §5 i §6 Regulaminu. Dotyczy to
w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że Uczestnik Loterii narusza zasady
gry określone w Regulaminie lub narusza przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku
stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału
w Loterii bądź innych nieuczciwych czy naruszających
prawo działań, Komisja może wykluczyć takiego
Uczestnika z Loterii. W przypadku negatywnych
wyników weryfikacji Uczestnik traci prawo do udziału
w Loterii i prawo do nagrody. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub
Regulaminem działania Uczestników Loterii.

§7

NAGRODY
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez
Organizatora w Loterii na wygrane wynosi 211.111,00
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(dwieście jedenaście tysięcy sto jedenaście) złotych
brutto. W Loterii przewidziano 101 (sto jeden) nagród
pieniężnych.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagroda Główna – 1 (jedna) nagroda pieniężna
w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych brutto
wraz z dodatkową częścią pieniężną w wysokości
11.111,00 (jedenaście tysięcy sto jedenaście) złotych
brutto, która zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego zgodnie z pkt. 4
poniżej; w losowaniu losowana jest 1 (jedna) Nagroda
Gówna wraz z dodatkową częścią pieniężną.
b. Nagroda II Stopnia – 100 (sto) nagród pieniężnych
w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda;
w losowaniu losowanych jest 100 (sto) Nagród II
Stopnia.
Powyższe nagrody w Regulaminie zwane są dalej
odpowiednio jako: „Nagroda Główna” i „Nagroda II
Stopnia”, łącznie „Nagrody”.
3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę
w Loterii.
4. Nagroda Główna wypłacana osobie fizycznej podlega
opodatkowaniu. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1509 z późn. zm)., tj. Organizator
zatrzyma dodatkową część pieniężną o której mowa
w pkt. 2 lit. a) powyżej na należny podatek dochodowy
i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego oraz
złoży stosowną deklarację PIT.

§8

SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI
URZĄDZANIA LOTERII
1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania
Loterii, sprawuje trzyosobowa komisja Loterii powołana
przez Organizatora (dalej: „Komisja”), w składzie
której znajduje się osoba posiadająca zaświadczenie
o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 24 Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(tj. z dnia 08.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 847).
2. Organizator wydał regulamin działania Komisji. Decyzje
Komisji zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności wszystkich członków Komisji.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w tym
zasad, przebiegu Loterii, postanowień Regulaminu,
rozstrzygane są przez Komisję.
4. Do zadań osób sprawujących nadzór, o którym mowa
w pkt. 1 należy w szczególności:
– zapewnienie uczestnictwa w losowaniu Nagród
wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
– zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania
z Regulaminem Loterii i zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności,
– sporządzenie i podpisanie protokołu zawierającego
opis czynności i wynik losowania,
– udział w czynnościach sprawdzania i potwierdzenia
posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez
zwycięzców oraz wydawania wygranych,
– nadzór
nad
przebiegiem
postępowania

reklamacyjnego.
§9
MIEJSCE I TERMIN LOSOWAŃ,
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA LOSOWNIA
1. Losowania Nagród odbywają się w obecności
i pod nadzorem Komisji w siedzibie Organizatora
we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 19, przy użyciu
urządzenia losującego za pomocą specjalnej aplikacji
losującej zapewniającej losowość wyników Loterii (dalej:
„Aplikacja losująca”). Komputer jako urządzenie do
gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. z dnia
08.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 847) jest przystosowany
do ochrony praw grających i realizacji przepisów
ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię
techniczną uprawnionej jednostki badającej oraz zostało
zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu
celno – skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
2. Organizator losując zwycięzcę z Bazy losuje Unikatowy
Kod Rejestracyjny Zgłoszenia Udziału w Loterii
przypisany do każdego Zgłoszenia, o którym mowa w §6
pkt.5 Regulaminu.
3. Losowanie Nagród odbywa się w następujących
terminach:
a. Losowanie główne – w dniu 17 grudnia 2019 roku
(zwane dalej: „Losowaniem Głównym”);
b. Losowanie dodatkowe – w dniu 17 lutego 2020 roku
(zwane dalej: „Losowaniem Dodatkowym”), przy
założeniu, że jakiekolwiek Nagrody wylosowane
w trakcie Losowania Głównego nie zostaną
przyznane Uczestnikom z przyczyn leżących po
stronie Uczestników, tj. nie zostaną przyznane ani
zwycięzcom ani wylosowanym osobom rezerwowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w terminarzu
losowań, która może dotyczyć opóźnień od 1 do 3 dni
i może nastąpić na skutek np. choroby, Członków Komisji
czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.
5. Zgłoszenia Uczestników biorą udział w losowaniach,
jeżeli spełnią wszelkie wymogi formalne, o których mowa
w niniejszym Regulaminie, w szczególności w §6 pkt. 1
oraz pkt. 2 Regulaminu.
6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wyłącznie
do 1 (jednej) Nagrody w ramach Losowania w dniu 17
grudnia 2019 roku oraz odpowiednio 1 (jednej) Nagrody
w ramach Losowania Dodatkowego, o ile nie została
mu przyznana wcześniej nagroda w ramach Losowania
Głównego.
7. Spośród Zgłoszeń Uczestników dopuszczonych do
Losowania w dniu 17 grudnia 2019 roku za pomocą
Aplikacji losującej losowane są Zgłoszenia, którym
przyznawane są Nagrody w ilościach przewidzianych
w §7 pkt. 2 Regulaminu w następującej kolejności:
Nagroda Główna wraz z dodatkową częścią
pieniężną, następnie Nagrody II Stopnia. W przypadku
przeprowadzania Losowania Dodatkowego, Nagrody
losowane są według kolejności wskazanej w zdaniu
poprzednim, z tym zastrzeżeniem, że losuje się Nagrody
tylko takiego rodzaju i w takiej ilości, w jakiej nie zostały
one przyznane po weryfikacji określonej w Regulaminie,
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w tym w §10 i §11 Regulaminu dokonanej po Losowaniu
Głównym. W ramach Losowania Głównego Uczestnik,
który uzyskał prawo do Nagrody w Loterii w Losowaniu
Głównym nazywany jest w niniejszym Regulaminie
„Zwycięzcą”. Uczestnik, który uzyskał prawo do Nagrody
w Loterii w Losowaniu Dodatkowym nazywany jest
w niniejszym Regulaminie „Zwycięzcą Dodatkowym”.
8. Podczas Losowania Głównego w dniu 17 grudnia 2019
roku Organizator do każdej Nagrody wylosuje również
po 2 osoby rezerwowe (dalej odpowiednio: „Zwycięzca
Rezerwowy 1” i „Zwycięzca Rezerwowy 2”) na wypadek
nieprzyznania po weryfikacji Nagrody Głównej lub Nagród
II Stopnia. Takie osoby rezerwowe są umieszczone na
liście rezerwowej w kolejności, w której są wylosowane.
Postanowienia dotyczące kolejności losowania Nagrody
Głównej i Nagród II Stopnia wskazane w pkt. 7 stosuje
się odpowiednio co do kolejności losowania Zgłoszeń
w ramach listy osób rezerwowych, tj.:
– po wylosowaniu wszystkich Zwycięzców, przystępuje
się do wylosowania Zwycięzcy Rezerwowego
1 do Nagrody Głównej, a następnie Zwycięzcy
Rezerwowego 2 do Nagrody Głównej;
– następnie losuje się Zwycięzcę Rezerwowego 1
do pierwszej Nagrody II Stopnia, dalej Zwycięzcę
Rezerwowego 2 do pierwszej Nagrody II Stopnia,
dalej
– Zwycięzcę Rezerwowego 1 do drugiej Nagrody II
Stopnia, dalej Zwycięzcę Rezerwowego 2 do drugiej
Nagrody II Stopnia, i dalej z zachowaniem kolejności.
Losowanie Zwycięzców Rezerwowych następuje
bezpośrednio po wylosowaniu 101 Zwycięzców
w Losowaniu 17 grudnia 2019 roku.
9. W trakcie Losowania Dodatkowego w dniu 17 lutego
2020 roku oprócz Zwycięzców Dodatkowych do każdej
nieprzyznanej i pozostałej w ramach Losowania
Głównego Nagrody losowane są po 2 osoby rezerwowe
do każdej takiej Nagrody (dalej odpowiednio:
„Zwycięzca Dodatkowy Rezerwowy 1” i „Zwycięzca
Dodatkowy Rezerwowy 2”). Takie osoby rezerwowe są
umieszczone na liście rezerwowej w kolejności, w której
są wylosowane. Postanowienia dotyczące kolejności
losowania Nagrody Głównej i Nagród II Stopnia
wskazane w pkt. 7 stosuje się odpowiednio do kolejności
losowania Zgłoszeń w ramach listy osób rezerwowych
w Losowaniu Dodatkowym tj.:
– jeśli w Losowaniu Głównym po weryfikacji nie
przyznano Nagrody Głównej Zwycięzcy, Zwycięzcy
Rezerwowemu 1 ani Zwycięzcy Rezerwowemu 2, po
wylosowaniu wszystkich Zwycięzców Dodatkowych
przystępuje się do wylosowania Zwycięzcy
Dodatkowego Rezerwowego 1 do Nagrody Głównej
i Zwycięzcy Dodatkowego Rezerwowego 2 do
Nagrody Głównej;
– następnie losuje się Zwycięzcę Dodatkowego
Rezerwowego 1 do pierwszej pozostałej Nagrody II
Stopnia, dalej Zwycięzcę Dodatkowego Rezerwowego
2 do pierwszej pozostałej Nagrody II Stopnia,
następnie
– Zwycięzcę Dodatkowego Rezerwowego 1 do drugiej
pozostałej Nagrody II Stopnia, dalej Zwycięzcę
Dodatkowego Rezerwowego 2 do drugiej pozostałej

Nagrody II Stopnia, i dalej z zachowaniem kolejności.
Losowanie dodatkowych osób rezerwowych następuje
bezpośrednio po wylosowaniu Zwycięzców w Losowaniu
17 lutego 2020 roku.
§ 10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, ZASADY PRZYZNAWANIA
NAGRÓD W LOTERII
1. Wstępne wyniki każdego Losowania ogłaszane
są
na
stronie
internetowej
www.mojtauron.pl
i www.czart.pl, poprzez zamieszczenie wstępnej
Listy Zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery
nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.
Ostateczna lista wydanych Nagród zostanie ogłoszona
na stronie internetowej www.mojtauron.pl i www.czart.pl,
w terminie 7 dni od dnia wydania ostatniej Nagrody. Lista
Zwycięzców zostanie zamieszczona w postaci imienia,
pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wydanej
nagrody. Listy osób rezerwowych nie publikuje się.
2. Organizator ma prawo do opublikowania ostatecznej
imiennej listy Zwycięzców Loterii w dzienniku
ogólnopolskim lub w innych środkach masowego
przekazu lub środkach komunikacji elektronicznej, po
uzyskaniu odrębnej zgody każdego z nagrodzonych
Zwycięzców Loterii.
3. Niezależnie od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 1
powyżej, Zwycięzca Nagrody zostanie powiadomiony
o wygranej, w tym o rodzaju wygranej Nagrody,
odpowiednio najpóźniej do 72 godzin od przeprowadzenia
Losowania Głównego i do 72 godzin od przeprowadzenia
Losowania Dodatkowego za pośrednictwem wysłania
przez Organizatora bezpłatnej wiadomości sms oraz
e-mail na numer i adres e-mail podany w Formularzu
zgłoszeniowym zgodnie z §6 pkt. 1 i 2 Regulaminu
oraz w przypadku Zwycięzcy Nagrody Głównej
dodatkowo telefonicznie na numer telefonu podany
w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. § 6 pkt. 1
i 2 Regulaminu. Organizator w treści wiadomości e-mail
oraz dodatkowo – w przypadku kontaktu ze Zwycięzcą
Nagrody Głównej – telefonicznie poinformuje o rodzaju
wylosowanej Nagrody oraz o zasadach i terminach
wydania Nagrody, jak również wskazuje na konieczność
wypełnienia, podpisania i dostarczenia oświadczenia
Zwycięzcy potwierdzającego przyjęcie Nagrody, które
zawierać będzie dodatkowe dane niezbędne do wydania
Nagrody (m.in. imię i nazwisko, dokładny adres, numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr PESEL,
obywatelstwo, nr rachunku bankowego do wypłaty
Nagrody) stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu,
o którym mowa również w § 11 pkt. 5 Regulaminu. Wzór
oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.
mojtauron.pl i www.czart.pl oraz zostanie dołączony
do przesłanej wiadomości e-mail. Dodatkowo, kiedy
Zwycięzcy zostanie przyznana Nagroda proszony będzie
o udzielenie Organizatorowi i TAURONOWI pisemnej
zgody na wykorzystanie wizerunku na utrwalenie jego
imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi
oraz odtajnienia tajemnicy wygranej, o której mowa
w art. 20 ust.8 Ustawy o grach hazardowych, podczas
nagrania materiałów audiowizualnych i zdjęć –
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4.

5.

6.

7.

w trakcie uroczystości symbolicznego wydania nagród.
Udzielenie zgody nie jest obligatoryjnie i nie warunkuje
wydania Zwycięzcy Nagrody. Organizator prześle
wzory oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku (wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu)
oraz o wyłączeniu tajemnicy o wysokości wygranej, o której
mowa w art. 20 ust. 8 Ustawy o grach hazardowych (wzór
stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu) w wiadomości
e-mail. Wyrażenie zgód dodatkowych nie warunkuje
wydania Nagrody.
Organizator wykonuje co najmniej 3 próby połączenia
telefonicznego ze Zwycięzcą Nagrody Głównej do
72 godzin od przeprowadzenia Losowania Głównego,
nie częstsze niż co 3 godziny. Próby połączenia
wykonywane są w godzinach od 9:00 do 20:00. Przez
nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się:
nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów,
włączenie się poczty głosowej, brak możliwości
połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie
poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny),
odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Zwycięzcę,
brak możliwości rozmowy ze Zwycięzcą pod numerem
telefonu wskazanym w Zgłoszeniu (m.in. odebranie przez
inną osobę). W przypadku nieudanych prób połączenia
zgodnie zapisem niniejszego ustępu, Organizator
przesyła do Zwycięzcy dodatkowo nieodpłatną
wiadomość SMS, z informacją o rodzaju wylosowanej
Nagrody oraz o zasadach i terminach wydania Nagrody,
jak również wskazuje na konieczność wypełnienia,
podpisania i doręczenia oświadczeń, o których mowa
w pkt. 3 powyżej.
Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem
poleconym, przesyłką kurierską lub doręczenia osobiście
na adres Organizatora: Agencja Reklamowa „CzART”
Sp. z o.o., ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław, danych
niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których
mowa w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane te jednocześnie
muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż do 14
(czternastu) dni kalendarzowych od poinformowania
Uczestnika o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie prześle
danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie,
o którym mowa powyżej lub przesłane dane będą
niekompletne, nieczytelne, będą zawierały błędy (np.
błędny numer rachunku bankowego) etc. spowoduje to
utratę prawa do Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzca
zostanie w wiadomości e-mail poinformowany o odmowie
wydania Nagrody.
Po przeprowadzeniu Losowania Głównego oraz
po upływie 14 dni od poinformowania Zwycięzców
o wygranej, Organizator dokonuje weryfikacji Zwycięzców
sprawdzając, czy wszyscy Zwycięzcy spełnili warunki,
o których mowa w §5, §6 oraz §10 Regulaminu,
w szczególności czy Zwycięzca przesłał pisemne
oświadczenia, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 powyżej.
Weryfikacja prowadzona jest zgodnie z kolejnością
losowania Nagród z uwzględnieniem postanowień §9
Regulaminu.
W przypadku, gdyby okazało się, iż do którejkolwiek
z Nagród wylosowano osobę, która zgodnie
z Regulaminem nie może być Zwycięzcą Loterii lub
należącej do grona osób, o których mowa w § 5 pkt. 3

i 4, lub która nie przesłała Organizatorowi wymaganych
oświadczeń, osoba taka traci prawo do Nagrody (dalej:
„Weryfikacja negatywna”). Jeśli Zwycięzca spełnia
wymogi regulaminu weryfikacja jest pozytywna (dalej:
„Weryfikacja pozytywna”)
8. Weryfikacja negatywna danego Zwycięzcy powoduje,
iż w miejsce wykluczonego Zwycięzcy, któremu zostało
początkowo przyznane prawo do Nagrody Głównej
lub Nagrody II Stopnia, wchodzi Uczestnik z listy
rezerwowej. Organizator kontaktuje się z odpowiednio ze
Zwycięzcą Rezerwowym nr 1 dla danej nagrody, w celu
poinformowania go o przyznaniu nagrody. Postanowienia
pkt. od 3 do 7 powyżej stosuje się odpowiednio do
Zwycięzcy Rezerwowego nr 1, który jest zobowiązany
do przesłania oświadczeń i podania danych w zakresie
i terminach jak Zwycięzcy. Jeśli Zwycięzca Rezerwowy
nr 1 nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody,
w terminie, o których mowa powyżej, oznacza to utratę
prawa do Nagrody, zaś prawo do Nagrody przyznaje się
Zwycięzcy Rezerwowemu nr 2. Postanowienia pkt. od 3
do 7 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli po zweryfikowaniu Zwycięzców Rezerwowych
nr 2 pozostają Nagrody, które nie mogą zostać wydane,
w terminie 7 dni od zweryfikowania ostatniego Zwycięzcy
Rezerwowego nr 2, jednak nie później niż 17 lutego 2020
roku Organizator przeprowadzi Losowanie dodatkowe.
10. Do wydania nagród w Losowaniu Dodatkowym stosuje się
odpowiednio postanowienia pkt. od 3 do 8 powyżej oraz
procedury przewidziane w §9 pkt. od 7 do 9 Regulaminu,
tj. losowanie Zwycięzcy Dodatkowego Rezerwowego 1
oraz Zwycięzcy Dodatkowego Rezerwowego 2.
11. Weryfikacja
Zwycięzców
Rezerwowych
oraz
Dodatkowych Zwycięzców Rezerwowych prowadzona
jest zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście
rezerwowej, z uwzględnieniem postanowień §9 i § 10
Regulaminu.

§ 11

ZASADY WYDANIA NAGRÓD
1. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo wymiany
Nagród na nagrodę innego rodzaju ani prawo do żądania
ekwiwalentu rzeczowego Nagrody.
2. Nagroda Główna oraz Nagrody II Stopnia przewidziane
w Loterii muszą być odebrane wyłącznie przez
Zwycięzcę, z tym zastrzeżeniem, że Nagrodę w imieniu
Zwycięzcy może odebrać pełnomocnik upoważniony
do odbioru Nagrody na piśmie z podpisem notarialnie
poświadczonym.
3. Zwycięzca, któremu jest przyznana Nagroda, nie może
przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby
trzecie, przy czym Zwycięzca może według własnego
uznania dysponować Nagrodą po jej odebraniu od
Organizatora.
4. Wydanie Nagród następuje przelewem na wskazany
przez Zwycięzcę numer rachunku bankowego
prowadzony w PLN w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym Organizator przeprowadzi Pozytywną
weryfikację Uczestnika Loterii, o której mowa w §10
pkt. 7 Regulaminu w tym, pod warunkiem przedłożenia
przez Zwycięzcę zaświadczenia, o którym mowa w pkt.
5 poniżej.
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5. W terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia
Zwycięzców przez Organizatora o wygranej, Zwycięzcy
są zobowiązani, na żądanie Organizatora, pisemnie
potwierdzić przyjęcie Nagrody - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Brak, niemożność
lub odmowa potwierdzenia uniemożliwia wydanie
Nagrody. W przypadku niemożności wydania (odbioru)
Nagrody z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie,
Zwycięzcy tracą prawo do nagrody. Analogiczne zasady
stosuje się do Zwycięzców Rezerwowych, Zwycięzców
Dodatkowych
oraz
Dodatkowych
Zwycięzców
Rezerwowych.
6. W przypadku, gdy każdorazowy uczestnik Loterii,
któremu przyznano Nagrodę, wyrazi pisemną zgodę na
wyłączenie tajemnicy o wysokości wygranej, o której
mowa w art. 20 ust. 8 Ustawy oraz zgody na wykorzystanie
wizerunku, o których mowa w §10 pkt 3 Regulaminu,
Organizator przeprowadzi symboliczne wręczenie tej
nagrody minimum 3 wybranym Zwycięzcom Loterii.
Zwycięzca ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu
do miejsca symbolicznego odbioru Nagrody wskazanego
przez Organizatora.
7. Nagrody, które nie zostały wydane z przyczyn
niezależnych od Organizatora lub Nagrody osób
wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, a które z przyczyn
wskazanych w Regulaminie nie zostały przyznane
osobom z list rezerwowych, pozostają do dyspozycji
Organizatora.
§ 12
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
I ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ
1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo
wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia
Loterii do dnia 24 kwietnia 2020 r. Organizator zastrzega,
iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli
dotrze ona na wymieniony w pkt. 3 poniżej adres e-mail
lub adres korespondencyjny Organizatora w terminie do
24 kwietnia 2020 roku. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po
dniu 24 kwietnia 2020 r. nie są rozpatrywane pomimo
ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
Reklamacja może zostać także złożona za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
2. Każda reklamacja, zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia
2019 r w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników
gier hazardowych, powinna zawierać imię i nazwisko
Uczestnika zgłaszającego reklamację, dokładny adres
zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treści
żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, wnoszący
reklamację zobowiązany jest wskazać również adres
elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej
reklamacji.
3. Reklamacje należy kierować za pomocą środka
komunikacji
elektronicznej
na
adres
e-mail:

4.
5.

6.

7.

8.

tauron-loteria@czart.pl lub na piśmie listem poleconym
na adres Organizatora (ul. Fabryczna 19, 50 - 609 )
z dopiskiem „Loteria TAURONA – reklamacja”.
Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie
z Regulaminem.
Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich
zasadności i podjęciu przez Komisję stosownych działań
mających na celu usunięcie ewentualnie stwierdzonych
nieprawidłowości i ich przyczyn.
Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana
o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego
w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub
korespondencji email w przypadku reklamacji
wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie
14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje
data nadania przesyłki przez Organizatora (data
stempla pocztowego) lub odpowiednio data nadania
korespondencji email.
Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej
przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od
dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
§ 13
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ORGANIZATORA I TAURON

Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych
Uczestników Loterii przez TAURON i Organizatora stanowi
odpowiednio Załącznik nr 1a do Regulaminu pod nazwą
„Klauzula informacyjna Loteria TAURONA – przetwarzanie
danych osobowych przez TAURON” oraz Załącznik nr 1b
do Regulaminu pod nazwą „Klauzula informacyjna Loteria
TAURONA – przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora”.

§ 14

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia
usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych
w Serwisie związanych z przesyłaniem Formularza
zgłoszeniowego do Loterii zgodnie z warunkami
opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym
punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania
Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie
do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Loterii
z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu,
w szczególności § 6 pkt. 9 Regulaminu.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji,
co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie
powyżej, w sposób wskazany w §12 Regulaminu.
Komisja rozstrzyga reklamacje w sposób i w terminie
wskazanym w §12 Regulaminu.
3. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za
pośrednictwem usługi, opisanej w pkt. 1 powyżej, treści
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o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.
4. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do
Strony Loterii i Formularza zgłoszeniowego wymaga
dostępu do sieci Internet. Za dostęp do sieci Internet
operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może
pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne, przerwy działania
Serwisu, przeciążenie Serwisu i inne nieprzewidziane
wypadki. Jeżeli Użytkownik nie otrzymana potwierdzenia
zarejestrowania Zgłoszenia oznacza to brak dokonania
Zgłoszenia do Loterii, a Uczestnik powinien dokonać
Zgłoszenia ponownie aż do otrzymania potwierdzenia
Zgłoszenia.
Uczestnik przystępując do Loterii akceptuje, iż
zasady działania serwisu obsługowego Mój TAURON
reguluje regulamin tego Serwisu, a jego akceptacja
i przestrzeganie jest niezbędna w celu zarejestrowania
się i zalogowania do Serwisu.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu
do Organizatora zgody na udział w Loterii, należy
przez to rozumieć wpływ tej zgody na serwer systemu
teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenia.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych
rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest w dni robocze
w godzinach od 8:00 do 20:00, pod numerem telefonu
71 722 53 43 (koszt połączenia: zgodny z taryfą
operatora).
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko
i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się
w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze.
5. Wszystkie rozmowy telefoniczne, wykonane w ramach
komunikacji, o której mowa w pkt. 3 i 4 powyżej będą
nagrywane. Uczestnik jest informowany, że jeżeli nie
wyraża zgody na nagrywanie, powinien przerwać
połączenie. Brak zgody na nagrywanie nie oznacza
wykluczenia Uczestnika z Loterii, jednak rozmowa nie
może być kontynuowana.
6. Połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe sms
wykonywane przez Organizatora na numery telefonów
Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii
i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów
numeracji.
7. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego
Regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018r.
poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. z dnia 08.05.2019
Dz.U. 2019 poz. 847).
8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone
są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2018r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. z dnia
08.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 847).

9. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. z dnia
08.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 847) Organizator jest
zobowiązany, na żądanie Zwycięzcy Loterii, wystawić
imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej w imieniu
Zwycięzcy może odebrać pełnomocnik upoważniony do
odbioru zaświadczenia na piśmie z podpisem notarialnie
poświadczonym.
10. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009 roku (t.j. z dnia 08.05.2019 Dz.U.
2019 poz. 847) Organizator posiada gwarancję bankową
wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości
nagród określonej w Regulaminie Loterii.
11. 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 we Wrocławiu. Jakiekolwiek zmiany
Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać
praw konsumenta.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1a – Klauzula informacyjna Loteria
TAURONA – przetwarzanie danych osobowych przez
TAURON;
2. Załącznik nr 1b – Klauzula informacyjna Loteria
TAURONA – przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora;
3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia potwierdzającego
przyjęcie Nagrody (Dane niezbędne do wydania
Nagrody);
4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody
na wykorzystanie wizerunku;
5. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o wyłączeniu
tajemnicy o wysokości wygranej, o której mowa w art. 20
ust. 8 Ustawy o grach hazardowych.
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Załącznik nr 1 a

Klauzula informacyjna Loteria TAURONA –
przetwarzanie danych osobowych przez TAURON
Klauzula informacyjna „Loteria TAURONA”
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417) przy ul. Łagiewnickiej 60 jeśli są Państwo
Klientem TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i/lub
b. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Barlickiego 2 jeśli są
Państwo Klientem TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na
adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a. udziału w Loterii, przeprowadzenia Loterii i wyłonienia zwycięzców Loterii – przez czas trwania Loterii [podstawa
prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy w postaci akceptacji Regulaminu];
b. wskazanym w udzielonej przez Państwa zgodzie – do czasu wycofania zgody [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a)
Rozporządzenia];
c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań
i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja
uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi
z udziałem w Loterii]. Dokumentacja związana ze złożeniem reklamacji będzie przetwarzana przez okres 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie reklamacji.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem
weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie
testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to 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). Tekst
Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.
4. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na
legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).
5. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo do sprostowania danych,
d. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do przeniesienia danych.
6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany
sposób:
– pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
– e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
– telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia
żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane
osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka
może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę
poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw
trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności
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„Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych
lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych
poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym
zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem
w sposób wskazany w niniejszej informacji.
9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
– Agencja Reklamowa „CZaRT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 19 (Zwycięzcy
Loterii),
– podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie,
w jakim staną się administratorem danych,
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
– TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
– Agencja Reklamowa „CZaRT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 19,
– podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
– podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,
– podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te, które organizują konkursy,
– podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w Loterii. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Loterii.
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Załącznik nr 1 b

Klauzula informacyjna Loteria TAURONA –
przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA
1. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Nagród w Loterii (w tym Zwycięzców Dodatkowych, Zwycięzców Rezerwowych
nr 1 i 2, Zwycięzców Rezerwowych Dodatkowych nr 1 i 2), są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – dalej „RODO”.
2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców Nagród w zakresie
wskazanym w Regulaminie, w szczególności (i) w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku
przyznania oraz wydania Nagrody oraz wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, (ii) w zakresie
niezbędnym do wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagród i kontroli celnej oraz
(iii) danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią, (iv) danych
zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora, (v) danych uzyskanych w związku z korzystaniem przez Uczestników Loterii
z Infolinii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest Organizator, tj. Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 19.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora:
(I) w celu podjęcia działań dotyczących realizacji Loterii w tym przeprowadzenia Loterii i wyłonienia zwycięzców Loterii
i weryfikacji ich uprawnień w celu wydania nagrody – przez czas trwania Loterii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b
RODO – zawarcie i wykonanie umowy w postaci akceptacji Regulaminu;
(II) w celu wskazanym w udzielonej przez Uczestników i Zwycięzców Nagród zgodzie – do czasu wycofania zgody
(podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a RODO];
(III) w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym
w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o grach hazardowych (t.j. z dnia 08.05.2019 Dz.U. 2019 poz.
847) tj. podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w zakresie, w jakim są one przetwarzane
w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. z dnia 08.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 847). Dane Uczestnika
składającego reklamację przetwarzane są na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach
hazardowych (t.j. z dnia 08.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 847). Dane osobowe Uczestników, którzy zostali Zwycięzcami
Nagród w zakresie w jakim są one przetwarzane do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych
związanych z przyznaniem Nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są
na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz. 395), art. 54 ust. 1 pkt
3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 508), art. 70 § 1 Ustawy
z dnia 1 stycznia 1998 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 poz. 800), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli skarbowej wykonywanej w zakresie prowadzenia i urządzania
gier w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. z dnia 08.05.2019 Dz.U. 2019 poz.
847), Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz.U. 2018
poz. 723 ze zm.) w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (dwa tysiące euro), w szczególności na potrzeby
kontroli oraz
(IV) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W każdej chwili Uczestnikowi lub Zwycięzcom Nagrody przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie
wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub Zwycięzcy Nagrody, bądź dane osobowe będą niezbędne
Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Do danych osobowych Uczestników lub Zwycięzców Nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane
osobowe na zlecenie Administratora, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe, prawne lub informatyczne.
6. Dane osobowe Uczestników lub Zwycięzców Nagród mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom,
których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
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obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną powierzone podmiotom świadczącym usługi bankowe/ kurierskie
celem wydania Nagród, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia odpowiedzi na
wniesione reklamacje, a także podmiotom świadczącym usługi hostingu.
7. Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu je przetwarza:
(i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Zwycięzca Nagrody – do
czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia
i dochodzenia własnych roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia
potencjalnych roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres,
w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub Zwycięzcy
Nagrody obowiązków z nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika lub
Zwycięzcy Nagrody dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo
żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy Administrator będzie
przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W sprawie wniosków dotyczących realizacji praw przysługujących z RODO osoba, której dane dotyczą może
kontaktować się z Administratorem (zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej pod adresem bezpośrednim e-mail
tauron-loteria@czart.pl lub listem na adres Agencja Reklamowa „CzART” Sp. z o.o. ul. Fabrycznej 19, 53-609 Wrocław;
10. Podanie danych osobowych, w szczególności podanie danych osobowych w oświadczeniu potwierdzającym przyjęcie
nagrody (Załącznik nr 2 do Regulaminu), w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody Zwycięzcy Nagrody lub odpowiednio uzyskania
przez Zwycięzcę Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub Zwycięzcę
Nagrody. Zakres danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń
i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1723).
11. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika ani Zwycięzcy Nagrody zautomatyzowane
decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
12. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Uczestnik w Loterii zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w Loterii. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości udziału w Loterii
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Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia potwierdzającego przyjęcie Nagrody.
(Dane niezbędne do wydania Nagrody)
Ja niżej podpisana(y)
w związku
z wygraną Nagrody pieniężnej w Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria TAURONA” oświadczam, iż przyjmuję Nagrodę
i podaję dane wymagane do wydania Nagrody.
Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, ukończyłam(em) osiemnaście lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
mam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego, posiadam
nr PESEL i zawarłam(em) z TAURONEM Umowę jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo
oświadczam, iż nie jestem pracownikiem ani członkiem organów statutowych Organizatora, nie jestem osobą wyznaczoną
przez Organizatora do nadzoru Loterii i przeprowadzenia losowania, nie jestem pracownikiem ani członkiem organów
statutowych TAURONA, nie jestem pracownikiem ani członkiem organów statutowych Grupy Kapitałowej TAURON, nie jestem
osobą współpracującą z Organizatorem, TAURON lub Grupą Kapitałową TAURON na innej podstawie niż stosunek pracy
zaangażowaną w przygotowanie Loterii, ani nie jestem członkiem najbliższej rodziny ww. osób w rozumieniu Regulaminu.
Potwierdzam, iż spełniam wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Loterii TAURONA.

Data i czytelny podpis

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
ulica
kod pocztowy

nr domu

nr lokalu

miejscowość

Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość
PESEL

Obywatelstwo
Numer telefonu

E-mail

Nazwa Banku i numer rachunku bankowego do wydania Nagrody*
Nazwa Banku
Numer rachunku

Data i czytelny podpis

* dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego
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Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz.
1499), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny ani bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.
2. Zajmowane przeze mnie stanowisko/stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis
zajmowanego stanowiska/wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis
zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

* niepotrzebne skreślić

Data i czytelny podpis

Wyjaśnienie:
1. Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje
publiczne, w tym:
a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c. członków organów zarządzających partii politycznych,
d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają
zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych
oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu
Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych
organizacjach,
i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz
kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
2. Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
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c. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
3. Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów
wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne.
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Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.

miejscowość, data

ZGODA na wykorzystanie wizerunku
W związku z moim udziałem, wygraniem i odbiorem przeze mnie Nagrody w loterii promocyjnej „Loteria TAURONA”,
ja

niżej

podpisany(a)

,

zamieszkały(a) w

,

przy ul.

, identyfikujący(a) się numerem

PESEL
zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne: powielanie mojego imienia
i nazwiska oraz na utrwalanie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi i nieograniczone czasowo utrwalenie, wykorzystanie
i powielanie zdjęć oraz nagrań video przez:
a. Agencja Reklamowa „CZaRT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 19 oraz
b. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60 i/lub
c. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100), przy ul. Barlickiego 2,
Ponadto oświadczam, że wyrażenie zgody obejmuje publikację i powielanie mojego imienia i nazwiska wraz miejscowością
oraz wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem, głosem i wypowiedziami rejestrowanymi podczas nagrań
materiałów audiowizualnych i zdjęć w trakcie uroczystości symbolicznego wydania nagród w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora i TAURON, w dziennikach ogólnopolskich, innych środkach masowego przekazu, środkach
komunikacji elektronicznej oraz umieszczenie ich w sieci Internet (np. na portalach społecznościowych, Youtube, Facebook,
na stronie internetowej TAURON www.mojtauron.pl, stronie internetowej Organizatora www.czart.pl), w tym bezpośrednią
transmisję uroczystości symbolicznego wręczenia nagród w sieci Internet.

Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o wyłączeniu tajemnicy o wysokości wygranej,
o której mowa w art. 20 ust. 8 Ustawy o grach hazardowych.

miejscowość, data

Ja

niżej

podpisany(a)

,

zamieszkały(a) w

,

przy ul.

, identyfikujący(a) się numerem

PESEL
wyrażam zgodę na wyłączenie tajemnicy o wysokości wygranej, o której
mowa w art. 20 ust. 8 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. z dnia 08.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 847)
i wykorzystanie przez:
a. Agencję Reklamową „CZaRT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 19 oraz
b. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60 i/lub
c. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100), przy ul. Barlickiego 2,
informacji objętych tą tajemnicą poprzez publikację i powielanie mojego imienia i nazwiska wraz miejscowością, wizerunkiem
i wysokością wygranej albo przegranej w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i TAURON, w dziennikach
ogólnopolskich, innych środkach masowego przekazu, środkach komunikacji elektronicznej oraz umieszczenie ich w sieci
Internet (np. na portalach społecznościowych, Youtube, Facebook, na stronie internetowej TAURON: www.mojtauron.pl
oraz stronie internetowej Organizatora: www.czart.pl), w tym podczas bezpośredniej transmisji uroczystości symbolicznego
wręczenia nagród w sieci Internet.
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