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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE 

„Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020” („Loteria”).  

     §2 

Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka 

Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca 

NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 (zwanej dalej „Organizatorem”). 

Loteria organizowana jest na zamówienie Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą przy al. 

Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. 

 

§3 

 

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019, poz. 847), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie 

niniejszego regulaminu Loterii („Regulamin”).  

§4 

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.   

§5 

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 847). 

        §6 

1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 01.10.2020 roku do 08.02.2021 roku, który jest ostatecznym 

dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. 

2. Uczestnikami Loterii („Uczestnik”) mogą zostać użytkownicy gospodarstw rolnych objęci obowiązkiem 

Powszechnego Spisu Rolnego zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 

2020 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1728), którzy najpóźniej do dnia 22.11.2020 r. dokonają samospisu 

internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie 

internetowej spisu rolnego – www.spisrolny.gov.pl. Samospis realizowany będzie metodą CAWI (ang. 

Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW). 

3. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy Organizatora Loterii (Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.), 

pracownicy Podwykonawców, pracownicy Wykonawców wykonujących czynności związane z 

organizacją i przeprowadzeniem Loterii, pracownicy wszelkich podmiotów zaangażowanych w 

organizację Loterii, w tym pracownicy dostarczyciela nagród, pracownicy jednostek służb statystyki 
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publicznej. Ponadto z udziału w Loterii wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez 

członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 

Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

 

§7 

 

Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie: www.grzegrzolka.pl oraz 

w biurze Organizatora tj. Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/30d, 03-707 Warszawa (w dniach 

i godzinach jego otwarcia). Ponadto w dniach 01.10.2020 roku do 08.02.2021 roku Regulamin Loterii dostępny 

jest na stronie www.loteria.spisrolny.gov.pl. 

 

 

II. Warunki uczestnictwa w Loterii  

 

§8 

 

 

1. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba, która spełni 

poniższe warunki: 

a. w ramach Powszechnego Spisu Rolnego dokona samospisu internetowego nie później niż do 

dnia 22.11.2020 r. („Samospis”) i uzyska unikatowy kod potwierdzający dokonanie Samospisu,  

b. w terminie od godz. 00:00:01 dnia 01.10.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 22.11.2020 roku 

dokonała prawidłowego zgłoszenia w Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 3 

niniejszego paragrafu.  

2. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować unikatowy kod potwierdzający dokonanie Samospisu w 

celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.  

3. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w 

terminie od godz. 00:00:01 dnia 01.10.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 22.11.2020 roku poprzez 

prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie 

www.loteria.spisrolny.gov.pl. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera: 

a. dane kontaktowe Uczestnika w postaci adresu e-mail Uczestnika bądź numeru 

telefonu komórkowego Uczestnika (Uczestnik może podać obie informacje), 

b. unikatowy kod potwierdzający dokonanie Samospisu, 

c. potwierdzenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii, 

d. potwierdzenie Uczestnika o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania 

podanych danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO), 

e. informację o wyrażeniu lub braku wyrażenia zgody przez Uczestnika Loterii na 

wykorzystanie jego wizerunku w przypadku wygrania Nagrody. 

4. W jednym Zgłoszeniu można wpisać wyłącznie jeden unikatowy kod potwierdzający dokonanie 

Samospisu.  

5. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w Loterii.  

6. Zgłoszenie uznaje się za dokonane w chwili, w której Uczestnik kliknie przycisk „DODAJ 

ZGŁOSZENIE” i na stronie internetowej Loterii pojawi się informacja o zarejestrowaniu Zgłoszenia oraz 

wyświetlony unikatowy kod Zgłoszenia. Ponadto na podany przez Uczestnika adres e-mail bądź numer 

telefonu zostanie wysłana informacja o przyjęciu jego Zgłoszenia w loterii, zawierająca unikatowy kod 

Zgłoszenia Uczestnika. 

7. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów 

komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii 

z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania 

Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z 

http://www.grzegrzolka.pl/
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Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez 

Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo 

wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania 

go jako laureata, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie mu odebrane prawo do 

nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii. 

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje) 

urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u dostawców 

Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy dokonywaniu 

Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora, spowodowana w 

szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem skrzynki lub 

automatycznym umieszczaniem korespondencji w folderze SPAM, obciąża Uczestnika. 

9. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego 

adresu e-mail bądź/ oraz jednego numeru telefonu komórkowego. Adres e-mail i/lub numer telefonu 

zostanie przypisany do imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii zarejestrował 

Zgłoszenie z danym adresem e-mail bądź/ oraz numerem telefonu. Jako adres e-mail bądź/oraz numer 

telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres e-mail bądź/ oraz numer 

telefonu, który został podany w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenie w Loterii przez tego samego 

Uczestnika przy użyciu innego unikatowego kodu potwierdzającego dokonanie Samospisu, ale z użyciem 

innych danych osobowych stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę 

wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.  

III. Nagrody  

§9 

1. W Loterii przewidziano następujące nagrody o łącznej wartości 476.447,04 zł brutto: 

a. 20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500 15.6" Intel i7 i7-10750H 

CML-H 6 Cores 5.00 GHz 12.00 MB TPM o wartości 8.330,00 zł brutto – łączna 

wartość Nagród I stopnia to 166.600,00. 

b. 88 Nagród II stopnia w postaci Tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4 64 GB LTE 

SM-P615 (wraz z etui)o wartości 1.899,00 zł brutto wraz z aktywną kartą z dostępem 

do Internetu (20 GB/mies.) na okres 11 miesięcy o łącznej wartości 281,08 zł brutto – 

łączna wartość 1 Nagrody II stopnia wynosi 2.180,08 zł. Łączna wartość Nagród II 

stopnia to 191.847,04 zł brutto. 

c. 400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 

2TB (STEA2000400)o wartości 295,00 zł – łączna wartość Nagród III stopnia to 

118.000,00 zł.  

2. Do wszystkich nagród wskazanych w pkt 1a niniejszego paragrafu Organizator przewidział dodatkową 

kwotę w wysokości 926,00 zł brutto do jednej nagrody, która nie podlega wydaniu Laureatowi, ale 

zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w Loterii. Łączna wartość kwoty 

przeznaczonej na podatek wynosi 18.520,00 zł brutto. Pula nagród w Loterii wraz z kwotą przeznaczoną 

na podatek ma łączną wartość 494.967,04 zł brutto.  

3. Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo do 

nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród ani do 

otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. Prawo do nagrody w Loterii nie może być 

przeniesione na osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.  
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IV. Losowania Nagród  

§10 

1. W Loterii przewidziano 3 Losowania Nagród: 

a. Losowanie 1, które odbędzie się dnia 20 października 2020 roku. W Losowaniu wezmą udział 

wszystkie Zgłoszenia dokonane w Loterii od godz. 00:00:00 dnia 1 października 2020 roku do 

godz. 23:59:59 dnia 19 października 2020 r. 

b. Losowanie 2, które odbędzie się dnia 3 listopada 2020 roku. W Losowaniu wezmą udział 

wszystkie Zgłoszenia dokonane w Loterii od godz. 00:00:00 dnia 1 października 2020 roku do 

godz. 23:59:59 dnia 2 listopada 2020 r. za wyjątkiem Zgłoszeń, które zostały wylosowane jako 

Zwycięskie w Losowaniu 1, bądź zostały wylosowane jako Zgłoszenia Rezerwowe w 

Losowaniu 1 i w wyniku weryfikacji uzyskały prawo do nagrody. 

c. Losowanie 3, które odbędzie się dnia 23 listopada 2020 roku. W Losowaniu wezmą udział 

wszystkie Zgłoszenia dokonane w Loterii od godz. 00:00:00 dnia 1 października 2020 roku do 

godz. 23:59:59 dnia 22 listopada 2020 r. za wyjątkiem Zgłoszeń, które zostały wylosowane jako 

Zwycięskie w Losowaniu 1 i 2, bądź zostały wylosowane jako Zgłoszenia Rezerwowe w 

Losowaniu 1 i 2 i w wyniku weryfikacji uzyskały prawo do nagrody. 

W trakcie Losowania 1 i 2 zostaną wylosowane następujące nagrody (w każdym z losowań): 

- 44 Nagrody II stopnia, 

- 200 Nagród III stopnia. 

W trakcie Losowania 3 zostaną wylosowane następujące nagrody: 

- 20 Nagród I stopnia. 

2. Nagrody będą losowane w następujący sposób: komisja nadzoru nad Loterią, o której mowa w § 13 

Regulaminu Loterii („Komisja”), dokona losowania zwycięskich Zgłoszeń za pomocą urządzenia 

losującego spełniającego wymogi ustawy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019, poz. 847). Do każdej Nagrody zostanie wylosowane 1 Zgłoszenie zwycięskie 

oraz po 2 Zgłoszenia rezerwowe. Nagrody będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej 

wartościowych. 

W 1 i 2 Losowaniu zostaną wylosowane następujące Zgłoszenia: 44 Zgłoszenia zwycięskie do Nagród II 

stopnia, 200 Zgłoszeń zwycięskich do Nagród II stopnia, 44 Zgłoszenia rezerwowe 1 do Nagród II 

stopnia, 200 Zgłoszeń rezerwowych 1 do Nagród II stopnia, 44 Zgłoszenia rezerwowe 2 do Nagród II 

stopnia, 200 Zgłoszeń rezerwowych 2 do Nagród II stopnia. Łącznie w każdym z tych losowań zostanie 

wylosowane po 732 Zgłoszenia. 

W 3 Losowaniu zostaną wylosowane następujące Zgłoszenia: 20 Zgłoszeń zwycięskich do Nagród I 

stopnia, 20 Zgłoszeń rezerwowych 1 do Nagród I stopnia, 20 Zgłoszeń rezerwowych 2 do Nagród I 

stopnia. Łącznie w tym losowaniu zostanie wylosowane 60 Zgłoszeń. 

3. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w § 13 niniejszego 

Regulaminu. Losowania będą miały miejsce w studiu przy ul. Grochowskiej 194/196. 

4. Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie rodzaju Nagrody oraz  wylosowane unikatowe kody 

Zgłoszenia.  

5. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii wyłącznie jedną Nagrodę. 

6. Zwycięskie Zgłoszenia do Nagród są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody, na zasadach 

określonych w § 13 Regulaminu. 

V. Weryfikacja prawa do nagrody w Loterii i sposób jej przyznania 

§11 

1. O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą: 



 5 

a) wiadomości e-mail wysłanej w dniu losowania, jeśli Uczestnik Loterii wskazał adres  e-mail w 

Zgłoszeniu udziału, a w przypadku braku potwierdzenia doręczenia następnego dnia roboczego 

ponownie poinformować pocztą elektroniczną lub, jeśli Uczestnik podał numer telefonu, za pomocą 

połączenia telefonicznego/wiadomości SMS najpóźniej w kolejnym dniu po dniu losowania, lub 

b)  wiadomości tekstowej SMS wysłanej w dniu losowania, o ile losowanie zakończyło się do 21:30, a 

jeśli po tej godzinie, to w dniu następnym po losowaniu po godzinie 9:00, jeśli Uczestnik Loterii 

wskazał komórkowy numer telefonu w Zgłoszeniu udziału, a w przypadku braku potwierdzenia 

dostarczenia, następnego dnia roboczego ponownie poinformować przesyłając SMS, przy czym 

SMS-y mogą być wysyłane w godzinach 9-22,  wiadomości SMS bądź e-mail (o ile Uczestnik podał 

adres e-mail) wysłanej najpóźniej w kolejnym dniu po losowaniu, bądź za pomocą połączenia 

telefonicznego, lub 

c) połączenia telefonicznego dzwoniąc najpóźniej następnego dnia po losowaniu na numer telefonu 

komórkowego, jeśli Uczestnik Loterii wskazał numer telefonu w Zgłoszeniu udziału, nie później niż 

do godziny 22:00, podejmując co najmniej trzykrotnie próbę dodzwonienia i czekając co najmniej 6 

sygnałów na odbiór telefonu przez Uczestnika, między kolejnymi próbami musi minąć co najmniej 

1 godzina, po upływie godziny 22:00 kolejna próba połączenia powinna być wykonana następnego 

dnia po godzinie 9:00. 

Organizator może przekazać informacje o wyniku losowania laureatom losowania stosując, dla 

skuteczności, w miarę potrzeby wszystkie wymienione powyżej sposoby równocześnie. 

Wysłana wiadomość e-mail/SMS zawierać będzie ponadto link do formularza laureata, który uczestnik 

jest zobowiązany wypełnić zgodnie z zapisami pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku połączenia 

telefonicznego, link do formularza zostanie wysłany do uczestnika w wiadomości SMS po zakończeniu 

rozmowy telefonicznej na podany przez niego numer telefonu. 

Ponadto informacje dotyczące wyników losowania zostaną wysłane do Uczestników, których Zgłoszenia 

zostaną wylosowane jako Rezerwowe 1 bądź Rezerwowe 2. Wiadomość będzie zawierała informację, iż 

Zgłoszenie Uczestnika zostało wylosowane jako zgłoszenie odpowiednio Rezerwowe 1 bądź Rezerwowe 

2 oraz, że w przypadku, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik utraci prawo do nagrody, które 

przejdzie na danego Uczestnika, otrzyma on stosowną wiadomość. Uczestnicy, których Zgłoszenia 

zostały wylosowane jako Rezerwowe 1 bądź Rezerwowe 2 stosowną informację otrzymają w wiadomości 

e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu (jeśli Uczestnik podał adres e-

mail bądź adres e-mail i numer telefonu) bądź w wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany 

przez Uczestnika w Zgłoszeniu (jeśli Uczestnik podał numer telefonu). Wiadomości e-mail oraz SMS 

zostaną wysłane w dniu danego losowania bądź w dniu kolejnym po losowaniu, jeśli losowanie nie 

zostało zakończone do godziny 21:30. 

2. Zwycięzca jest zobowiązany w przeciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji           

o wygranej podać następujące dane: 

a. potwierdzenie poprawności unikatowego kodu potwierdzającego dokonanie Samospisu, 

b. dane osobowe jednoznacznie identyfikujące Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

rok urodzenia oraz, w przypadku Laureatów Nagród I stopnia seria i numer dokumentu 

tożsamości, Numer PESEL, 

c. oświadczenie o byciu użytkownikiem gospodarstwa rolnego objętym Powszechnym Spisem 

Rolnym zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. 

U. z 2019, poz. 1728) oraz o dokonaniu Samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 

2020. 

Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody.  

3. Osoba, która dokonała Zgłoszenia rezerwowego pierwszego do danej Nagrody zostanie powiadomiona 

maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego (za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) następującego po:  

a. ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik powinien prawidłowo 

wypełnić Formularz, lub 

b. dniu, w którym okaże się, że nie został spełniony jakikolwiek warunek Regulaminu. 

4. Procedura weryfikacji trwać będzie do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy 

Zwycięzców rezerwowych, jednak nie później niż do dnia 03.12.2020 roku. 
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VI. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody 

§12 

1. Zweryfikowane wyniki losowania nagród w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska dostępne będą na 

stronie www.loteria.spisrolny.gov.pl najpóźniej od dnia 03.12.2020 roku oraz nie krócej niż do dnia 

08.02.2021 roku. Wyniki losowania w postaci wylosowanych unikatowych kodów Zgłoszenia zostaną 

umieszczone na stronie Loterii najpóźniej w przeciągu 30 minut od zakończenia danego losowania. 

2. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską bądź wręczone laureatom przez przedstawicieli 

Organizatora na wskazany przez laureatów adres najpóźniej do dnia 22.12.2020 roku.  

3. Nieodebrane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.  

4. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

VII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii 

§13 

Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta 

zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu 

Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie Regulaminu Komisji 

wydanego przez Organizatora.  

VIII. Postępowanie reklamacyjne 

§14 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 08.01.2021 roku. Reklamacje rozpatruje Komisja. 

Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym, kurierem lub 

dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/30 

D, 03-707 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) 

na adres: reklamacja@grzegrzolka.com.  

2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania 

roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika 

gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód 

reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki 

za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. W 

przypadku zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji droga elektroniczna decyduje data wpływu na 

serwer Organizatora.  

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 

niż do dnia 08.02.2021 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji). 

§15 

mailto:reklamacja@grzegrzolka.com
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Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się 

wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację.   

 

IX. Postanowienia końcowe 

§16 

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

właściwy sąd powszechny. 

2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii, w sposób 

szczególny hasłem „Loteria Rolna”. 

3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

X. Dane osobowe 

§17 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LOTERII  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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) („RODO”),  informuje się o zasadach oraz o przysługujących Uczestnikom Konkursu prawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 

I. Administrator 

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Loterii jest Prezes GUS z siedzibą  

w Warszawie 00-925, al. Niepodległości 208., zwany dalej Administratorem.  

 

II. Inspektor ochrony danych 

Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) : 

- pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, 

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl. 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora, w tym realizacji praw wynikających z RODO. 

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych 

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji Loterii, a cel ten jest realizowany 

poprzez przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania 

Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami 

sprawozdawczymi oraz podatkowymi. 

Zakres przetwarzanych danych Uczestników został wskazany w Regulaminie do Loterii.  

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.) tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest 

mailto:IODGUS@stat.gov.pl
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umożliwienie wzięcia udziału w Loterii, opublikowania jego wyników na stronach internetowych  

Głównego Urzędu Statystycznego, Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Loterii, w mediach 

społecznościowych  Głównego Urzędu Statystycznego: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, w związku z popularyzacją statystyki publicznej i jej roli w życiu społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym popularyzacją wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020, 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze w celu archiwizacji dokumentów. 

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt III. W 

przypadku zwycięzcy Nagród I stopnia, podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym (art. 20 ust. 5-7 

Ustawy, art. 36 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115)). 

 

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych  

Odbiorcą danych osobowych będą: zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych - 

podmiot przetwarzający  Grzegrzółka & KO Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13 w Gdyni (kod 

81-335) zobowiązany do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Loterii oraz upoważnieni pracownicy 

GUS, podmioty współpracujące tj. w szczególności, podmioty świadczące usługi serwisowe oraz wsparcia 

technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane 

osobowe Uczestników Loterii, podmioty realizujące wykonanie Nagrody oraz podmioty świadczącym usługi 

pocztowe/kurierskie w celu doręczenia Nagród, a także podmioty obsługujące administratora prawnie i księgowo, 

jak też pod względem bezpieczeństwa danych osobowych, a także w związku z upublicznieniem wyników Loterii, 

w przypadku imienia i pierwszej litery nazwiska - nieograniczony krąg odbiorców.  

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii a po jego 

upływie będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane 

udziałem w Loterii;  

Dane osobowe zwycięzców Nagród będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym 

została wydana nagroda, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach1 oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych2. 

 

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Podane przez Uczestników Loterii dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej 

decyzji. 

 

VIII. Prawa Uczestnika Loterii, którego  dane dotyczą 

Ma Pani/Pan prawo: 

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

- do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

- do usunięcia danych osobowych; 

 
1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) 
2 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania  

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) 
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- do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli  zdaniem Uczestnika przetwarzanie  danych 

osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.  

 

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych:  

Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz 

organizacjom międzynarodowym. 

 


