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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Wyjedź na finał Ligi Mistrzów z Mastercard®” 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie „Wyjedź na finał Ligi Mistrzów z 

Mastercard®” jest McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy 02-677), przy ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 36848, 

NIP 521-033-23-20, REGON 012078091 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Loteria promocyjna jest prowadzona na podstawie zezwolenia na urządzanie loterii 

promocyjnej wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Warszawie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (zwanego dalej 

„Regulaminem”). 

3. Loteria promocyjna jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i jest 

loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) (zwana dalej „Loterią”). 

4. Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym przez czas 

trwania Loterii począwszy od dnia jej rozpoczęcia w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej bezcenneniespodzianki.pl/ligamistrzow. Na prośbę 

zainteresowanego wyrażoną na piśmie niniejszy Regulamin może być mu 

przesłany pocztą. Warunkiem otrzymania Regulaminu jest przesłanie na adres 

Organizatora prawidłowo zaadresowanej koperty ze znaczkiem przez osobę 

zainteresowaną. 

 

II. CZAS TRWANIA LOTERII  

1. Loteria rozpoczyna się w dniu 9 kwietnia 2018 roku i kończy się w dniu 31 lipca 

2018 r. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 

2. Czas na dokonywanie zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w Loterii w 

sposób określony w pkt IV ust. 1-10 Regulaminu trwa od dnia 9 kwietnia 2018 r. 

do dnia 6 maja 2018 r. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICWA W LOTERII  

1. Uczestnikiem Loterii, (zwanym dalej „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia 
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osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i ma miejsce 

zamieszkania na terenie Polski (z wyjątkiem osób wymienionych w ust. 2 poniżej), 

która jest posiadaczem lub użytkownikiem wystawionej na swoje imię i nazwisko 

indywidualnej karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) Mastercard  lub Maestro, 

której wydawcą jest bank z siedzibą w Polsce o numerach BIN podanych w 

załączniku nr 1 do Regulaminu. 

2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i przedstawiciele: Organizatora, 

Mastercard Europe S.A. Oddział w Polsce, Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie oraz Isobar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie 

ich rodzin.  

3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej rozumie się małżonków, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

  

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA LOTERII 

1. Loteria prowadzona jest w oparciu o zdobywanie przez Uczestnika, a następnie 

rejestrowanie losów w loterii w terminie od 9 kwietnia 2018 r. do 6 maja 2018 r.  

2. Czas trwania Loterii jest podzielony na 3 etapy:  

a. Etap I trwa od 09.04.2018 r. od godz. 00:00:00 do 19.04.2018 r. do godz. 

23:59:59; 

b. Etap II trwa od 20.04.2018 r. od godz. 00:00:00 do 29.04.2018 r. do godz. 

23:59:59; 

c. Etap III trwa od 30.04.2018 rod godz. 00:00:00 do 06.05.2018 r. do godz. 

23:59:59; 

3. Jeden los w loterii Uczestnik może zdobyć poprzez: 

a. wykonanie 5 bezgotówkowych transakcji o wartości minimum 5 zł każda 

transakcja przy użyciu karty Mastercard® lub Maestro® lub za pomocą  

Masterpass z kartą Mastercard lub Maestro (transakcje nie muszą być 

wykonane jedną i tą samą kartą)  

b. dokonanie 1 redempcji/wymiany punktów na nagrodę/nagrody, zebranych w 

programie Mastercard® Priceless Specials (zwanym dalej Programem 

Mastercard®), zarządzanym przez Mastercard Europe S.A. z siedzibą w 

Waterloo w Belgii.  
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Wszystkie powyższe czynności zwane dalej „Transakcjami” - 5 dowolnych opisanych 

w ppkt. a. powyżej Transakcji lub 1 transakcja opisana w ppkt. b. powyżej stanowią 

jeden los w Loterii, zwane dalej  „Los”. 

4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia się do Loterii poprzez zarejestrowanie minimum 1 

Losu w loterii na stronie internetowej bezcenneniespodzianki.pl/ligamistrzow 

(zwanej dalej „Stroną Loterii”) za pomocą formularza dostępnego na Stronie 

Loterii (zwanego dalej „Formularz”) w sposób opisany w ust. 5 poniżej (zwane 

dalej „Zgłoszenie”).  

5. Uczestnik w celu dokonania Zgłoszenia wykonuje następujące czynności:  

Krok 1 – weryfikacja poprawności karty. W celu potwierdzenia Uczestnik podaje 6 

pierwszych cyfr Karty, którą dokonał Transakcji (cyfry te nie będą archiwizowane, 

są wymagane jedynie w celu weryfikacji czy rejestrowana Transakcja jest 

dokonana kartą Mastercard lub Maestro, a następnie  

a)  jeżeli cyfry są niepoprawne to znaczy, że Karta nie jest kartą Mastercard 

lub Maestro, na ekranie pojawia się komunikat: 

„Twoja karta nie bierze udziału w Loterii. Sprawdź czy jest to karta 

Mastercard lub Maestro. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem 

Loterii oraz informacją na temat kart biorących w niej udział.” 

b)    jeżeli Karta jest poprawna Uczestnik przechodzi do następnego kroku. 

Krok 2 – rejestracja danych kontaktowych przy pomocy Formularza dostępnego na 

Stronie Loterii. W tym celu należy podać następujące dane: 

i) imię i nazwisko;  

ii) numer telefonu komórkowego;  

iii) adres e-mail;  

iv) informacja czy Los jest z 5 transakcji czy z 1 redempcji 

a) w przypadku 5 transakcji bezgotówkowych 

v) data każdej z 5 Transakcji składających się na jeden Los w Loterii opisany 

w ust. 3 ppkt. a.  

b) w przypadku transakcji redempcji/wymiany punktów  
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vi) datę 1 redempcji/wymiany punktów w programie Mastercard Priceless 

Specials składającą się na jeden Los w Loterii opisany w ust. 3 ppkt. 

b. 

- wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu 

przeprowadzenia Loterii, potwierdzić oświadczenia o niepodleganiu zapisom pkt III ust. 

2 i 3 oraz  zaakceptować niniejszy Regulamin.  

Wszystkie formuły zgód i oświadczeń akceptuje się poprzez zaznaczenie 

przypisanego pola zgody (check box). 

 

6. Warunkiem potwierdzenia prawa do wygranych Nagród w Loterii jest zachowanie 

dowodów wykonania Transakcji: 

i. dla Transakcji wykonanych kartą Mastercard lub Maestro zachowanie 

paragonu potwierdzającego dokonanie każdej z Transakcji składającej się na 

zarejestrowany Los w Loterii, a także wydruku potwierdzającego dokonanie 

płatności za Transakcję Kartą, z uwzględnieniem pkt VIII ust. 2 e) oraz VIII ust. 

13 b) Regulaminu 

ii. dla Transakcji wykonanych Masterpass z podpiętą kartą Mastercard lub 

Maestro wyciąg z banku lub inne potwierdzenie dokonania zakupu (np. faktura 

ze sklepu na której widać formę płatności) 

iii. dla Transakcji redempcji punktów w programie Mastercard® Priceless Specials 

podanie daty redempcji, nazwy nagrody/nagród i ilości punktów jakie zostały 

wymienione na tę nagrodę/nagrody. Niezależnie od ilości wymienianych 

punktów oraz ilości nagród na jakie zostały wymienione punkty w ramach jednej 

redempcji, jedna redempcja odpowiada jednemu Losowi w Loterii.  

7. Kolejne rejestracje Transakcji przebiegają w sposób opisany w ust. 4 i 5 powyżej. 

8. Dane Uczestnika i posiadacza Karty muszą być tożsame i zgodne. 

9. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez 

zaakceptowanie klauzuli obejmującej zgodę, przy czym zgoda ta musi być 

udzielona na etapie wysyłania Zgłoszenia.  

10. Ilość Zgłoszeń/Losów zarejestrowanych w Loterii jest dowolna i zależy od liczby 

dokonanych Transakcji.  
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11. Zgłoszenia zarejestrowane w danym Etapie Loterii biorą udział w losowaniu 

nagród po zakończeniu danego Etapu. Zgłoszenia, na które nie padła żadna 

wygrana w danym Etapie  przechodzą do puli Losów w kolejnych Etapach. 

12. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, że 

spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz oświadcza, że 

zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

13. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, w tym także Zgłoszenia, w których 

Uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby 

Loterii lub/i nie dokona akceptacji Regulaminu Loterii lub/i nie poświadczy 

oświadczenia o niepodleganiu zapisom ust. III pkt 2 i 3 są nieważne i nie są brane 

pod uwagę.  

14. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia 

przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii. 

15. Dokonanie Zgłoszenia zostanie potwierdzone informacją zwrotną przesłaną do 

Uczestnika na adres mailowy podany w formularzu o następującej treści: 

 

 „Dziękujemy za zarejestrowanie  losu w loterii Wyjedź na finał Ligi Mistrzów 

z Mastercard®. Pamiętaj o zachowaniu potwierdzeń wszystkich dokonanych 

i zgłoszonych w loterii transakcji. Szczegóły loterii znajdziesz w 

regulaminie.” 

 

16. Jeden los daje prawo do jednego Zgłoszenia w Loterii. 

17. Organizator, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w 

stosunku do których Komisja, zdefiniowana w pkt VI ust. 1 stwierdzi, że naruszyli 

oni postanowienia pkt III Regulaminu.  

18. Do prawidłowego korzystania ze Strony Loterii wymagane jest dysponowanie 

sprzętem posiadającym: 

a) dostęp do sieci Internet,  

b) jedną z przeglądarek internetowych: Firefox w wersji przynajmniej 25, Chrome 

w wersji przynajmniej 30, lub MSIE w wersji przynajmniej 10. 

 

V.  NAGRODY 

1. Łączna wartość puli nagród wynosi 65 182,80 złotych brutto (słownie: 

sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 80/100 groszy)   
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2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:  

a) 3 nagrody główne w postaci wyjazdu 2-osobowego na wydarzenie sportowe tj. 

mecz rozgrywek finałowych Ligi Mistrzów na Stadionie Olimpijskim w Kijowie 

w dniu 26 maja 2018 r. o wartości jednego pakietu  11 041,90  zł brutto 

(słownie: jedenaście tysięcy czterdzieści jeden złotych 90/100 groszy) wraz z 

dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 1227,00 zł, która zostanie 

przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od nagrody  zgodnie z 

zapisami pkt VIII ust. 20.  Łączna wartość każdej nagrody głównej wynosi 

12 268,90 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem  

złotych 90/100 groszy) brutto (zwaną dalej „Nagrodą Główną”).  

 

Nagroda Główna obejmuje przelot na trasie Warszawa – Kijów i z powrotem dla 

maksymalnie 2 osób, zakwaterowanie  w trzygwiazdkowym hotelu Puscha Congress 

link do hotelu: http://puscha-hotel.com.ua/en/ w terminie 25-27.05.2018 r. (2 noce) w 

pokoju 2 osobowym wraz ze śniadaniem, transport z/na lotnisko i stadion w dniu 

meczu, wszystkie opłaty lotniskowe. Nagroda Główna nie obejmuje ubezpieczenia. 

Zwycięzca oraz osoby uczestniczące w wyjeździe mogą dokonać dobrowolnego 

ubezpieczenia NNW, OC lub innego u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.  

Szczegółowy plan wyjazdu zostanie dostarczony zwycięzcom wraz z biletami 

lotniczymi. Bilety na mecz są wręczone Zwycięzcom osobiście przez przedstawiciela 

Organizatora w dniu wylotu. Organizator poinformuje Zwycięzców w rozmowie 

telefonicznej o godzinie i miejscu spotkania.  

b) 9 (dziewięć) nagród I Stopnia w postaci Sony PlayStation 4 Pro 1TB i o wartości do 

1699,00 zł brutto każda (zwane dalej „Nagrodą I Stopnia”).  

c) 90 (dziewięćdziesiąt) nagród II stopnia w postaci piłki Champions League Finale 

Kiev Top Training Ball o wartości 145,39  zł brutto każda (zwane dalej „Nagrodą II 

Stopnia”). 

3. W przypadku jeśli Zwycięzcą nie jest osoba będącą rodzicem bądź prawnym 

opiekunem dziecka, z którym Zwycięzca zamierza realizować Nagrodę Główną, 

Organizator przed wydaniem Nagrody zwróci się do Zwycięzcy o okazanie zgody 

prawnych opiekunów dziecka na wyjazd dziecka wraz ze Zwycięzcą na mecz w 

rozgrywkach finałowych Ligi Mistrzów w Kijowie w ramach realizacji Nagrody 

Głównej. Brak okazania takiej zgody spowoduje utratę prawa do Nagrody Głównej 

dla osoby towarzyszącej.  

http://puscha-hotel.com.ua/en/
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4.  W przypadku wygrania Nagrody Głównej, Zwycięzca oraz osoba mu towarzysząca 

musi być w stanie odbyć podróż lotniczą oraz być uprawnione do wjazdu na 

terytorium Ukrainy w celu uczestniczenia w imprezie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności ani nie uczestniczy w załatwianiu innych świadczeń niż 

wymienione w punkcie V ust. 2 powyżej, ani nie ponosi związanych z tym kosztów. 

Zalecane jest posiadanie paszportów przez wszystkie osoby uprawnione do 

realizacji Nagrody Głównej. Zwycięzcy mają prawo odmówić przyjęcia Nagrody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sił wyższych takich jak 

kataklizmy lub ataki terrorystyczne, które mogą uniemożliwić realizację Nagrody 

Głównej, ani za inne okoliczności, które uniemożliwiają zwycięzcy lub osobie 

towarzyszącej wziąć udział w imprezie. 

 

VI.  NADZÓR NAD LOTERIĄ  

1. Organizator powołał wewnętrzną komisję do nadzoru nad prawidłowością 

urządzenia i prowadzenia Loterii (zwaną dalej „Komisją”), która działa w oparciu 

o regulamin. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie odbycia 

szkolenia z zakresu gier hazardowych i Regulaminu. 

2. Z przeprowadzonych w ramach Loterii czynności, Komisja sporządza protokoły, 

podpisane przez wszystkich członków Komisji. W protokole jest opisany przebieg 

oraz wyniki losowania nagród. 

 

VII. LOSOWANIA NAGRÓD 

1. Losowania Nagród odbywają się w obecności i pod nadzorem Komisji w siedzibie 

Organizatora, tj. w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19 w dniach: 

a) dla Etapu I w dniu 27 kwietnia 2018 r. 

b) dla etapu II w dniu 7 maja 2018 r. 

c) dla Etapu III w dniu 9 maja 2018 r. 

2.  Losowania odbywają się przy wykorzystaniu losów papierowych ponumerowanych 

od 1 do liczby odpowiadającej liczbie zarejestrowanych Losów w Loterii.  

Wylosowany los nie bierze udziału w kolejnej czynności losowania. Czynność jest 

powtarzana, aż pula nagród z danego Etapu jest wyczerpana. Po zakończeniu 

losowania Nagród w adekwatny sposób losowani są zwycięzcy na listę rezerwową.  

3. W każdym losowaniu w pierwszej kolejności losowana jest Nagroda Główna 

kolejno, Nagrody I stopnia, a następnie Nagrody II stopnia. Uczestnicy, na których 
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Losy padły nagrody zwani są  zwycięzcami  (zwani dalej „Zwycięzcy”). W kolejnym 

kroku losowani są zwycięzcy rezerwowi po 1 na każdego Zwycięzcę (zwani dalej 

„Zwycięzcy Rezerwowi”). W losowaniu Zwycięzców Rezerwowych zachowana 

jest analogiczna kolejność czynności.  

4. Zgłoszenia Uczestników biorą udział w losowaniu, jeżeli spełniają wszystkie 

wymogi określone w Regulaminie. 

5. Na jeden Los może przypadać tylko jedna wygrana.  

6. Każdy z Uczestników może wygrać po jednej Nagrodzie Głównej w trakcie trwania 

Loterii oraz po jednej Nagrodzie I stopnia i jednej Nagrodzie II stopnia w każdym 

z Etapów Loterii. 

7. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać Uczestnicy, którzy w okresie od 09.04.2018 r. 

do 26.05.2018  r. zrezygnowali z usług, w oparciu o które nabyli prawo do nagrody w 

tym: karty Mastercard® lub Maestro® lub usługi płatności za pomocą  Masterpass 

z kartą Mastercard lub Maestro lub wystąpili z programu Mastercard® Priceless 

Specials. 

8. W przypadku jeśli w trakcie weryfikacji Zwycięzca Nagrody Głównej nie potwierdzi 

prawa do nagrody oraz Zwycięzca z listy Rezerwowej nie potwierdzi prawa do 

nagrody Nagroda Główna powiększa pulę Nagród Głównych przewidzianych w 

losowaniu nagród kolejno przypadającego Etapu Loterii. 

9. W przypadku jeśli w trakcie trwania Loterii Zwycięzca Nagrody I lub II stopnia nie 

potwierdzi prawa do nagrody oraz Zwycięzca z listy rezerwowej nie potwierdzi prawa 

do nagrody nieprzyznane Nagrody I i Nagroda II stopnia powiększają pulę nagród 

ostatniego losowania nagród w Loterii, które odbywa się  w dniu 9 maja 2018 r. 

 

VIII. SPOSÓB i TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW WYDANIE NAGRÓD 

1. Dane osobowe Zwycięzcy Nagrody Głównej oraz Zwycięzców Nagrody I Stopnia 

zawierające imię, pierwszą literę nazwiska publikowane są na Stronie Loterii po 

przeprowadzeniu przez Organizatora weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z 

procedurą opisaną poniżej w terminie 7 dni od dnia losowania. 

2. Po każdym losowaniu Nagród, w kolejnych dwóch dniach roboczych licząc od dnia  

losowania Organizator skontaktuje się telefonicznie w godzinach 10.00-17.00, ze 

Zwycięzcami Nagrody Głównej w celu poinformowania ich o wylosowaniu Nagrody 

Głównej jak również potwierdzenia imienia i nazwiska oraz otrzymania od 

Zwycięzcy adresu, pod którym stawi się osoba wskazana przez Organizatora w 
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celu osobistej weryfikacji pod względem zgodności z zarejestrowanym 

Zgłoszeniem: 

a. dowodu osobistego zwycięzcy – imię, nazwisko; 

b. numeru karty Mastercard® lub Maestro® także tej zarejestrowanej w 

usłudze Masterpass, z której transakcje biorą udziału w Loterii. Wprzypadku 

braku możliwości okazania karty (brak karty w formie plastikowej, zmiana, 

utrata etc.)  niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z banku 

wydającego kartę, że Zwycięzca jest posiadaczem karty o danym numerze; 

c.  zweryfikowania dowodów dokonania wszystkich zgłoszonych do Loterii 

Transakcji, zgodnie z zapisami ust. IV ppkt 6 oraz wykonana zdjęć w celach 

dokumentacyjnych;  

d. odebrania uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia 

potwierdzającego dane osobowe Zwycięzcy oraz dane osobowe osoby 

towarzyszącej wraz z udzielenie zgód wymaganych prawem 

poświadczonych osobistym podpisem osoby udzielającej zgód (zwane dalej 

„Oświadczenie”). Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 2A do 

Regulaminu;  

e. oryginałów wszystkich paragonów zakupu, które zostały zgłoszone w 

zwycięskim Zgłoszeniu (w przypadku braku paragonów należy okazać 

bankowy wydruk z konta karty potwierdzający dokonanie Transakcji 

uprawniających do dokonania Zgłoszenia lub Zgłoszeń w Loterii. Wydruk 

powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko, 4 ostatnie cyfry  karty, 

dane Transakcji zgłoszonych do Loterii) lub wydruku potwierdzenia 

zamówienia wymiany punktów zawierającego numer identyfikatora 

zamówienia. 

Organizator podejmie cztery próby kontaktu telefonicznego, po dwie każdego dnia, 

w różnych porach dnia w odstępnie min. 2 godzin między kolejnymi próbami. 

3. Jeżeli we wskazanym w ust. 2 powyżej terminie nie powiodą się  cztery próby 

telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej, Zwycięzca 

Nagrody Głównej traci prawo do Nagrody Głównej, która przepada na rzecz 

Zwycięzcy Rezerwowego.  

4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą Nagrody Głównej 

rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez 

co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nie odbieranie połączenia na 



10 
 

skutek zajętej linii telefonicznej Zwycięzcy Nagrody Głównej (krótkie sygnały 

przerywane), włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia ze 

Zwycięzcą Nagrody Głównej na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek 

znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora lub 

odmowę przeprowadzenia rozmowy wyrażoną przez Zwycięzcę Nagrody Głównej.  

5. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej Organizator 

potwierdzi ze Zwycięzcą Nagrody Głównej datę przyjazdu osoby weryfikującej, 

przy czym data ta nie może być późniejsza niż do 5 dni roboczych po losowaniu, 

w którym została przyznana Nagroda główna w Loterii. 

6. W przypadku nieobecności Zwycięzcy Nagrody Głównej w terminie wskazanym 

przez Organizatora lub nie przedstawienia kompletu dokumentów, o których mowa 

w ust. 2 powyżej Zwycięzca Nagrody Głównej, traci do niej prawo. Zwycięzca może 

stawić się w wymaganym terminie osobiście w siedzibie Organizatora wraz z 

wymaganymi dokumentami w celu weryfikacji., 

7. W przypadku, gdy Zwycięzca Nagrody Głównej nie spełni warunków wskazanych 

w ust. 2 i 5 powyżej lub utraci prawo do nagrody z innych przyczyn wskazanych w 

Regulaminie, lub kiedy Zwycięzca Nagrody zrezygnuje z tej Nagrody, lub kiedy 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zwycięzca Nagrody Głównej nie może być 

nagrodzony, Organizator skontaktuje się telefonicznie z pierwszym Zwycięzcą 

Rezerwowym z listy rezerwowej, najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w celu poinformowania go o przyznaniu 

nagrody oraz warunkach potwierdzenia prawa do nagrody, jak również 

potwierdzenia imienia i nazwiska oraz adresu Zwycięzcy Rezerwowego. 

Postanowienia pkt. VII ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do Zwycięzcy 

Rezerwowego.  

8. W przypadku nieobecności Zwycięzcy Nagrody Głównej w terminie wskazanym 

przez Organizatora lub nie przedstawienia kompletu dokumentów, o których mowa 

w ust. 2 powyżej Zwycięzca Nagrody Głównej, traci do niej prawo. 

9. Jeśli  Zwycięzca Rezerwowy  utraci w trakcie weryfikacji prawo do nagrody,  Nagroda 

główna nie zostaje wydana. 

10. Nagroda Główna jest wydawana w formie wiadomości elektronicznej  

potwierdzającej nabycie prawa do nagrody wraz z programem wyjazdu w tym 

szczegóły dotyczące wylotu i przylotu z/do Warszawy. Wiadomość zostanie 

przesłana na adres podany przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu w terminie 2 dni 
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roboczych licząc od dnia weryfikacji dokumentów wskazanych w ust. 2 powyżej. 

Osoby towarzyszące nie mogą brać udziału w realizacji Nagrody  bez Zwycięzcy 

natomiast Zwycięzca może zrealizować Nagrodę bez udziału osoby towarzyszącej. 

11. Zwycięzcy Nagród I i II stopnia zostaną poinformowani w terminie 2 dni roboczych, 

licząc od drugiego dnia od dnia losowania, przez Organizatora o przyznaniu prawa 

do nagrody oraz warunkach potwierdzenia prawa do nagrody drogą elektroniczną 

tj. przez wysłanie maila na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. W 

informacji zostaną podane daty Transakcji, które stanowią zwycięski Los w loterii.  

12. Zwycięzcy Nagród I i II stopnia poproszeni zostaną o przesłanie do Organizatora 

zwrotną pocztą mailową na adres loteria@mccannworldgroup.pl w terminie 5 dni 

kalendarzowych skanów bądź zdjęć następujących dokumentów: 

a. podpisanego Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 dla Nagród 

I stopnia i Załącznik nr 4 dla Nagród II stopnia  do Regulaminu;  

b. potwierdzeń dokonania Transakcji stanowiących zwycięski Los zgodnie z 

zapisami pkt IV ust 6, a w przypadku zagubienia należy przesłać wydruk 

bankowy potwierdzający dokonanie Transakcji zgłoszonych do Loterii   

Zwycięzca również może dostarczyć oryginały wskazanych powyżej 

dokumentów w wymaganym terminie osobiście do siedziby Organizatora z 

zachowaniem dowodu dostarczenia w postaci kopii dokumentów poświadczonych 

pieczęcią oraz czytelnym podpisem osoby przyjmującej dokumenty (wymagane 

jest poświadczenie wszystkich kopii dostarczonych dokumentów). 

13. W przypadku, gdy Zwycięzca Nagrody I lub II Stopnia utraci prawo do nagrody z 

innych przyczyn wskazanych w Regulaminie, lub kiedy Zwycięzca Nagrody  

zrezygnuje z tej nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zwycięzca Nagrody 

I i II Stopnia nie może być nagrodzony. W takim wypadku Organizator skontaktuje się 

w sposób i w terminach opisanych powyżej ze Zwycięzcą Rezerwowym przypisanym 

do danego Zwycięzcy w celu poinformowania go o przyznaniu nagrody oraz 

warunkach potwierdzenia prawa do nagrody. Zapisy ust. 12 i 13 stosuje się 

odpowiednio do Zwycięzcy Rezerwowego.  

14. Jeśli Zwycięzca Rezerwowy utraci prawo do Nagrody I lub II Stopnia, wówczas 

Nagroda nie zostaje wydana. 

15. Nagrody I Stopnia zostaną doręczone Uczestnikom przesyłką kurierską na terenie 

Polski w terminie do 21 dni od dnia zakończenia procesu weryfikacji Zwycięzców 

danego Etapu Loterii na adres wskazany w Oświadczeniu.  
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16. Nagrody II Stopnia zostaną doręczone na terenie Polski Uczestnikom przesyłką 

pocztową rejestrowaną w terminie do 21 dni od dnia zakończenia procesu 

weryfikacji Zwycięzców danego Etapu Loterii na adres wskazany w Oświadczeniu. 

17. Ostateczny termin wydania wszystkich Nagród upływa z dniem 30 czerwca  2018 

r., a wydania Nagród Głównych z dniem 24 maja 2018 r. 

18. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.  

19. Zwycięzcy Nagród w Loterii, którym została przyznana nagroda nie mogą 

przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie.  

20. Nagrody I i II Stopnia w Loterii nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200). Nagroda Główna przewidziana w ramach 

niniejszej Loterii podlega opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ww. ustawy. 

Nagroda Główna zostanie wydana zgodnie z ww. ustawą, tzn. od łącznej wartości 

Nagrody Głównej Organizator jako płatnik potrąci nagrodę pieniężną w wysokości 

1227,00 zł tytułem opłaty  zryczałtowanego podatku od Nagród w Loterii.  

21.  Nagrody niewydane w Loterii pozostają do dyspozycji Organizatora.  

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z 

niniejszą Loterią – począwszy od daty rozpoczęcia Loterii do 14 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród, tj. do dnia 15 lipca 2018 

r. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera lub 

doręczyć osobiście na adres siedziby Organizatora: McCann Worldgroup Sp. z 

o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19, z dopiskiem „Loteria Mastercard® - 

reklamacja”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

Reklamacja musi wpłynąć do Organizatora nie później niż do dnia 19 lipca 2018 r. 

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry 

hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz 

treść żądania. Reklamacje zgłoszone po terminie nie są rozpatrywane. 

2. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni kalendarzowych od 

daty ich otrzymania. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem 

poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 5 dni 

kalendarzowych od jej rozpatrzenia. 
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3. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu urządzenia Loterii wynosi 6 miesięcy od 

dnia ich wymagalności. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres 

od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Loterii w 

zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, a w 

przypadku Zwycięzców Nagród I i II stopnia  również:  adres zamieszkania, a w 

przypadku Zwycięzców Nagród Głównych również: adres zamieszkania,  PESEL, 

seria i nr dowodu tożsamości, natomiast w przypadku osób towarzyszących w 

realizacji Nagrody Głównej: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa (w przypadku 

osoby niepełnoletniej) oraz data urodzenia, jest McCann Worldgroup Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-677), przy ul. Cybernetyki 19.  

2. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Dane  osobowe Uczestników są przetwarzane w celach związanych 

z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz 

dodatkowo 6 miesięcy  jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane osobowe 

Zwycięzców są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii 

w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w tym zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź 

wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania oraz  prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego 

przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. 

Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na  adres 

email: loteria@mccannworldgroup.pl.  Uczestnik Loterii ma także prawo wniesienia 

skargi do właściwego organu nadzorczego. Biorąc udział w Loterii, Uczestnik 

wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z 

Regulaminem. 

mailto:loteria@mccannworldgroup.pl
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3. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych 

podmiotom trzecim zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony 

danych osobowych.  

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Loterią są rozstrzygane przez sąd 

powszechny.  

2. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Loterii 

określone w Regulaminie. 

3. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 

wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

165). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Lista numerów BIN kart kredytowych i debetowych Mastercard® lub Maestro® 

 

522471 

557714 

557716 

510109 

512568 

512748 

518794 

518797 

518798 

520084 

521585 

521585 

524750 

525789 

526203 

526239 

528234 

530903 

533578 

533912 

534160 

536368 

542310 

542310 

542310 

543608 

543651 

544018 

544246 

544258 

545580 

548606 

510239 

511756 

512317 

512333 

512495 

512589 

512628 

512792 

513026 

513853 

515114 

516588 

516605 

517786 

519486 

519486 

519486 

520046 

520177 

520319 

520343 

520624 

520625 

520626 

520659 

520910 

521585 

521787 

522004 

522005 

522006 

522007 

522084 

522211 

523203 

523549 

524874 

524890 

525632 

525658 

525804 

526459 

526771 

526941 

529030 

529422 

529454 

529474 

529887 

532756 

535062 

536844 

536845 

536846 

536847 

536950 

536951 

536952 

539603 

539837 

541495 

542046 

542280 

542280 

542280 

542280 

542280 

542280 

542517 

543247 

543589 

543625 

531343 

531343 

536410 

536412 

539669 

539669 

545158 

545223 

535585 

557545 

557546 

516819 

535170 

535194 

535230 

535448 
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543647 

543926 

543926 

544063 

544268 

544674 

544685 

545250 

545380 

545508 

545871 

546566 

548600 

549246 

521169 

531343 

536508 

536515 

556076 

522829 

522829 

522829 

522829 

522829 

522874 

522875 

522877 

522878 

530182 

530400 

530408 

530421 

549847 

516969 

535233 

535474 

535474 

535474 

557386 

557455 

557510 

557516 

557525 

557526 

557527 

516828 

533119 

533120 

516831 

516831 

516831 

516831 

516831 

510259 

510284 

511796 

516745 

516817 

516827 

516931 

516965 

524483 

532143 

535165 

535470 

535577 

535578 

535584 

537434 

537466 

537467 

537468 

537511 

537513 

537513 

537513 

537513 

537513 

537513 

537513 

537513 

537513 

537582 

537590 

539650 

546102 

557465 

557466 

557467 

557487 

557506 

557509 

557511 

557513 

557519 

557520 

557521 

557522 

557523 

557524 

557528 

557529 

557531 

557531 

557536 

557538 

557539 

557540 

557541 

557542 

557542 

557542 

557547 

519467 

535192 

535232 

535473 

535500 

535501 

557454 

557503 

557504 

557504 

557504 

557505 

557515 

557530 

557530 

557530 

557530 

557537 

557537 

557537 

516832 

516832 
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516832 

535229 

535590 

535592 

557456 

511873 

512826 

526453 

516392 

516392 

516393 

516393 

516394 

519308 

523625 

529246 

531035 

531206 

531235 

533666 

 

533733 

533737 

535074 

536360 

536366 

536366 

536366 

536388 

544201 

544202 

514905 

518682 

519308 

521840 

524382 

524382 

524382 

531682 

543310 

552044 

552232 

552232 

552232 

516309 

516309 

531728 

532956 

553174 

502188 

508145 

589261 

670689 

670843 

671180 

671199 

676122 

676122 

676122 

676229 

676355 

 

676355 

676355 

676361 

676363 

676378 

676378 

676398 

676398 

676398 

676536 

676613 

676846 

676856 

676870 

676953 

677270 

677568 

677586 

677586 

677586 

677586 

677586 

677586 

677586 

677586 

677586 

677586 

677685 

510057 

545258 

545258 

545258 

545258 

545258 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Oświadczenie dla Zwycięzcy Nagrody Głównej w Loterii „Wyjedź na finał Ligi 

Mistrzów z Mastercard® ” 

 

Ja, niżej podpisana/y  

Imię i nazwisko ……………………………………………………… 

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 

……………………………………………………………… 

 

PESEL ………………………………………………………….. (wymagany do celów 

ewidencyjnych nagród wydanych w Loterii) 

 

Seria i nr dowodu tożsamości………………………..(wymagany do celów 

ewidencyjnych nagród wydanych w Loterii) 

Numer telefonu (zgodny ze zgłoszeniem) ……………………………………. 

Adres poczty elektronicznej (zgodny ze zgłoszeniem) ……………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym 
oświadczeniu w celach związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody przez 
Organizatora - McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. 
Cybernetyki 19.  
Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Dane  osobowe 
.Uczestników są przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem 
nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 miesięcy  jako czas niezbędny do obsługi 
roszczeń. Dane osobowe Zwycięzców są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku 
zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Loterii mają 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź 
wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania oraz  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i 
ewentualnego złożenia reklamacji. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając 
swoje żądanie na adres email: loteria@mccannworldgroup.pl.  Uczestnik Loterii ma także 
prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Biorąc udział w Loterii, Uczestnik 
wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem.  
 
 
 
…………………………………. 

Data i czytelny podpis Zwycięzcy  

mailto:loteria@mccannworldgroup.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 2A 

Oświadczenie dla Osoby Towarzyszącej Zwycięzcy Nagrody Głównej w Loterii 

„Wyjedź na finał Ligi Mistrzów z Mastercard®” 

imię 

nazwisko………………………………………………………………………………..……. 

stopień pokrewieństwa w przypadku osób niepełnoletnich…………………………….. 

Data urodzenia……………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym 
oświadczeniu w celach związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody przez 
Organizatora - McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. 
Cybernetyki 19.  
Dane osobowe  są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Dane osobowe są przetwarzane w celach 
związanych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz 
dodatkowo 6- miesięcy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane osobowe Zwycięzców 
są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu 
udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Osoby udzielające zgody mają prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak 
też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania oraz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego 
przeprowadzenia wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Powyższe 
uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na  adres email: 
loteria@mccannworldgroup.pl.  Osoba udzielająca zgody ma także prawo wniesienia skargi 
do właściwego organu nadzorczego.  
 

…………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby towarzyszącej  
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Załącznik nr 3 

Oświadczenie dla Zwycięzcy Nagrody I Stopnia w Loterii „Wyjedź na finał Ligi 

Mistrzów z Mastercard® ” 

  

Ja, niżej podpisana/y  

Imię i nazwisko ……………………………………………………… 

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 

……………………………………………………………… 

 

Numer telefon (zgodny ze zgłoszeniem) ……………………………………. 

 

Adres poczty elektronicznej (zgodny ze zgłoszeniem) ……………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym 
oświadczeniu w celach związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody przez 
Organizatora - McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. 
Cybernetyki 19.  
 
Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Dane  osobowe Uczestników 
są przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez 
czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 miesięcy  jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. 
Dane osobowe Zwycięzców są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia 
Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak 
też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania oraz  prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego 
przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Powyższe 
uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres email: 
loteria@mccannworldgroup.pl.  Uczestnik Loterii ma także prawo wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego. Biorąc udział w Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na 
wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem.  
 
 
 
…………………………………. 
Data i czytelny podpis Zwycięzcy 
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Załącznik nr 4 

Oświadczenie dla Zwycięzcy Nagrody II Stopnia w Loterii „Wyjedź na finał Ligi 

Mistrzów z Mastercard® ” 

  

Ja, niżej podpisana/y  

Imię i nazwisko ……………………………………………………… 

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 

……………………………………………………………… 

 

Numer telefon (zgodny ze zgłoszeniem) ……………………………………. 

 

Adres poczty elektronicznej (zgodny ze zgłoszeniem) ……………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym 
oświadczeniu w celach związanych z Loterią, w tym na potrzeby wydania nagrody przez 
Organizatora - McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. 
Cybernetyki 19.  
Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Dane  osobowe Uczestników 
są przetwarzane w celach związanych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez 
czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane 
osobowe Zwycięzców są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii 
w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też 
prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania oraz  prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego 
przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Powyższe 
uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na  adres email: 
loteria@mccannworldgroup.pl.  Uczestnik Loterii ma także prawo wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego. Biorąc udział w Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na 
wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem 
 
 
 
…………………………………. 
Data i czytelny podpis Zwycięzcy 
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