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REGULAMIN 
LOT ERI I  PROMOCYJNEJ  
pod nazwą „Loteria na okrągło”  

 
1. Organizator, nazwa, czas trwania loterii, definicje. 
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria na okrągło” (zwanej dalej 

Loterią) jest Tomasz Bogdanowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
SHOPPER LINK Tomasz Bogdanowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Banderii 4 lokal 
254, 01-164 Warszawa, zwany dalej Organizatorem. 

 
1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 01.06.2022 r. i trwa do dnia 21.03.2023 r. 

Termin ten obejmuje: 
a) podpisanie umowy na jeden z Produktów promocyjnych, tj. na: konto osobiste, 

konto oszczędnościowe, lokatę terminową, rachunek walutowy, kartę płatniczą 
(debetową, kredytową, przedpłaconą), kredyt i pożyczkę gotówkową, kredyt/limit w 
rachunku, kredyt i pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny, ubezpieczenie 
majątkowe (nieruchomości, komunikacyjne), ubezpieczenie na życie, 
ubezpieczenia turystyczne, produkt inwestycyjny i emerytalny (fundusz 
inwestycyjny, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, IKE, IKZE, PPK), zawarte z 
Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS lub z Bankiem BPS S.A.; 

b) otrzymanie – po podpisaniu umowy – specjalnego Vouchera z unikalnym numerem; 
c) zarejestrowanie się w Loterii; 
d) losowanie nagród; 
e) ogłoszenie wyników losowania; 
f) wydanie nagród; 
g) procedurę reklamacyjną. 
 
Możliwość podpisania umów na Produkty promocyjne, uprawniających do udziału w 
Loterii, trwa od dnia 01.06.2022 r. do dnia 20.12.2022 r. 
 

1.3. Loteria urządzana jest na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej w Bankach 
Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS S.A. 

 
1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888). 

 
1.5. Definicje 
 

a) Uczestnik Loterii (Uczestnik) – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, 

posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2.2, oraz która 

podpisze umowę na jeden z Produktów promocyjnych i spełni warunki niniejszego 

Regulaminu, w szczególności warunki określone w pkt 2. 

 

b) Osoby wyłączone z udziału w Loterii – to podmioty gospodarcze, firmy, 

instytucje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, osoby, które nie są pełnoletnie, pełnomocnicy działający w imieniu Banków 

Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS S.A., członkowie Rady Nadzorczej i 

Zarządu Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS S.A., pracownicy 

Organizatora – Tomasza Bogdanowicza, prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą SHOPPER LINK Tomasz Bogdanowicz z siedzibą w Warszawie, ul. 

Banderii 4 lokal 254, 01-164 Warszawa, Pracownicy OS3 spółki z ograniczoną 
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odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867), aleja Jana Pawła II 27, wpisanej 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000203860, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000 zł, NIP: 6422159795, zwanej 

dalej OS3, osoby współdziałające z Organizatorem oraz z OS3 na podstawie umów 

cywilnoprawnych, członkowie Komisji, o której mowa w pkt 6 poniżej, oraz 

małżonkowie, dzieci i rodzice wszystkich wyżej wymienionych osób. 

 

c) Produkt promocyjny – to przynajmniej jeden z produktów bankowych objęty 

promocją, tj. konto osobiste, konto oszczędnościowe, lokata terminowa, rachunek 

walutowy, karta płatnicza (debetowa, kredytowa, przedpłacona), kredyt i pożyczka 

gotówkowa, kredyt/limit w rachunku, kredyt i pożyczka hipoteczna, kredyt 

konsolidacyjny, ubezpieczenie majątkowe (nieruchomości, komunikacyjne), 

ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia turystyczne, produkt inwestycyjny i 

emerytalny (fundusz inwestycyjny, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, IKE, IKZE, 

PPK), oferowany przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS lub Bank BPS S.A.; 

 

d) Czynność promocyjna upoważniająca do udziału i rejestracji w Loterii 

(Czynność promocyjna) – to zawarcie w terminie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 

20.12.2022 r. umowy na przynajmniej jedną czynność tj.: konto osobiste, konto 

oszczędnościowe, lokatę terminową, rachunek walutowy, kartę płatniczą (debetową, 

kredytową, przedpłaconą), kredyt i pożyczkę gotówkową, kredyt/limit w rachunku, 

kredyt i pożyczkę hipoteczną, kredyt konsolidacyjny, ubezpieczenie majątkowe 

(nieruchomości, komunikacyjne), ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia turystyczne, 

produkt inwestycyjny i emerytalny (fundusz inwestycyjny, ubezpieczeniowy fundusz 

kapitałowy, IKE, IKZE, PPK) w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS lub Banku BPS 

S.A.; 

 

e) Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS S.A. – to zrzeszenie 324 

banków spółdzielczych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bank BPS S.A. 

Lista placówek Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz oddziałów Banku BPS S.A. 

dostępna jest na stronie internetowej www.loteria.mojbank.pl. 

 

f) Voucher z unikalnym numerem – to jednorazowo przyznane potwierdzenie, 

z unikalnym numerem, informujące o dokonaniu danej Czynności promocyjnej w 

terminie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 20.12.2022 r.; to dowód dokonania  danej 

zynności promocyjnej wydany przez Bank Spółdzielczy z Grupy BPS lub Bank BPS 

S.A. po podpisaniu umowy dotyczącej Czynności promocyjnej, daje możliwość 

wzięcia udziału przez danego Uczestnika w  jednym z Etapów Loterii, pozwala 

zweryfikować Laureata; wzór Vouchera stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

g) Rejestracja w Loterii (Rejestracja) – to zgłoszenie się do Loterii poprzez 

wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wszystkimi wymaganymi danymi i 

potwierdzenie obowiązkowych zgód i oświadczeń. Prawidłowa Rejestracja będzie 

potwierdzona przez Organizatora poprzez wysłanie niezwłocznie po Rejestracji linku 

na adres e-mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym przez danego 

Uczestnika. W celu potwierdzenia Rejestracji Uczestnik zobowiązany jest kliknąć 

http://www.loteria.mojbank.pl/
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otrzymany link. Jeden Uczestnik nie może zarejestrować się w Loterii więcej niż 

jeden raz.  Jeden Uczestnik nie może wykorzystywać do rejestracji w loterii więcej 

niż jednego numeru telefonu i więcej niż jednego adresu e-mailowego.  

 

h) Formularz zgłoszeniowy (Formularz) – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu, zawiera miejsce na wpisanie danych Uczestnika, tj.: 

imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy Banku Spółdzielczego, w 

którym została dokonana Czynność promocyjna (wybór z listy), nazwy oddziału BPS 

S.A., w którym została dokonana Czynność promocyjna (wybór z listy), rodzaj 

czynności promocyjnej, data czynności promocyjnej, unikalny numer otrzymanego 

Vouchera, hasło (niezbędne do uruchomienia konta).  

 

Formularz zawiera również warunkujące udział w Loterii zgody i oświadczenia, tj.: 
– oświadczenie, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią; 
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Loterii; 
– oświadczenie, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną z udziału w Loterii; 
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
związanych z Loterią; 
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronie 
www.loteria.mojbank.pl; 
Podanie powyższych danych i potwierdzenie obowiązkowych zgód i oświadczeń 
jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii. 
Podczas rejestracji system automatycznie nadaje datę wypełnienia Formularza. 

 
i)     Dowód tożsamości – to ważny dowód osobisty lub paszport Uczestnika 

Loterii. 

j) Etapy Loterii / Etap Loterii – Loteria podzielona jest na III Etapy Loterii:  

- I Etap Loterii – dotyczy rejestracji vouchera w Loterii w terminie od 01.07.2022 

r. do 31.08.2022 r.; 

- II Etap Loterii - dotyczy rejestracji vouchera w Loterii w terminie od 01.09.2022 

r. do 31.10.2022 r.; 

-  III Etap Loterii - dotyczy rejestracji vouchera w Loterii w terminie od 1.11.2022 

r. do 20.12.2022 r. 

 

2. Warunki udziału w Loterii 

 
2.1. Aby wziąć udział w Loterii, należy: w terminie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 

20.12.2022 r.:  
 a) dokonać Czynności promocyjnej,  
 b) zachować Voucher, 
 c) dokonać Rejestracji w danym Etapie Loterii na stronie internetowej Loterii  

www.loteria.mojbank.pl poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza, 
wpisanie wszystkich danych wskazanych w Formularzu oraz potwierdzenie wszystkich 
wymaganych oświadczeń i zgód. 

 
2.2. Jeden Uczestnik może zarejestrować się w danym Etapie Loterii tylko jeden raz. Jeden 

Uczestnik może po zarejestrowaniu się grać w Loterii wielokrotnie. Jeden Uczestnik 
może wygrać w Loterii więcej niż jedną nagrodę, z zastrzeżeniem, że w danym Etapie 
Loterii jeden Uczestnik może wygrać tylko jeden raz.  

 

http://www.loteria.mojbank.pl/
http://www.loteria.mojbank.pl/
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2.3. Po otrzymaniu Vouchera Uczestnik ma prawo zgłosić ten Voucher jednokrotnie do 
Loterii, do dowolnego Etapu Loterii. Jeden Uczestnik Loterii może wziąć udział więcej 
niż jeden raz w Loterii, ale nie więcej niż jeden raz w danym Etapie Loterii z 
zastrzeżeniem spełnienia każdorazowo warunków Regulaminu w szczególności 
każdorazowego zgłoszenia innego Vouchera.  Jeden Uczestnik po zarejestrowaniu się 
w Loterii może otrzymać na podstawie wpisanego unikalnego numeru Vouchera 
możliwość gry w Loterii. 

 
2.4. Po stwierdzeniu wygranej w danym Etapie Loterii oraz w trakcie weryfikacji 

prawa do nagrody profil zarejestrowanego Uczestnika staje się nieaktywny. 
Uczestnik taki nie może grać dalej w danym Etapie Loterii. 

 
3. Przyznawanie nagród w Loterii 
 
3.1. Przyznawanie nagród w Loterii odbywa się w sposób losowy na podstawie łącznie 173 

bramek czasowych, których liczba i częstotliwość występowania jest niejawna i znana 
Organizatorowi.  Bramki czasowe zostaną wylosowane ręcznie przed rejestracją 
Uczestników w I Etapie Loterii. Bramki czasowe będą uruchomione codziennie od                       
w terminie od 01.07.2022 r. do 20.12.2022 r. w obrębie poszczególnych Etapów 
Loterii, o których mowa w punkcie 1.5. i). Po prawidłowej rejestracji w danym Etapie 
Loterii i po wpisaniu unikalnego numeru Vouchera Uczestnik może na stronie Loterii  
www.loteria.mojbank.pl raz dziennie grać o nagrodę w terminie danego Etapu Loterii.  
W tym celu w terminie od 01.07.2022 r. do 20.12.2022 r. od na stronie Loterii Uczestnik 
może raz dziennie klikać animację koła fortuny, najeżdżając kursorem i klikając napis 
„Gram!” Następnie Uczestnik otrzymuje wynik gry w formie komunikatu wyświetlonego 
na stronie internetowej Loterii, informującego go w przypadku wygranej: „Gratulacje, 
wygrałeś 500 zł! Szczegóły otrzymasz na wskazany w formularzu adres e-mail. 
Informujemy, że warunkiem wypłaty nagrody jest spełnienie wszystkich 
warunków określonych w regulaminie Loterii”, a w przypadku braku wygranej: 
„Tym razem się nie udało. Spróbuj szczęścia ponownie”. 

 
Jedna nagroda codzienna w wysokości 500 zł jest przeznaczona na jeden dzień gry w 
terminie danego Etapu tj.   

- I Etap Loterii – dotyczy rejestracji vouchera w Loterii w terminie od 01.07.2022 r. do 

31.08.2022 r.; 

- II Etap Loterii - dotyczy rejestracji vouchera w Loterii w terminie od 01.09.2022 r. do 

31.10.2022 r.; 

-  III Etap Loterii - dotyczy rejestracji vouchera w Loterii w terminie od 01.11.2022 r. 

do 20.12.2022 r. 

Kiedy w danym dniu gry padnie wygrana, wówczas pozostali grający Uczestnicy Loterii 
otrzymają w tym dniu komunikat: „Dziś padła już wygrana w Loterii, zachęcamy do 
dalszej gry! Pamiętaj – grać możesz codziennie”. 
 

 
3.2.   Dodatkowo Organizator przewidział ręczne losowania nagród: 
        

a) Losowanie nagród I Etapu, które nastąpi w dniu 5.09.2022 r.  – w losowaniu biorą 
udział wszystkie rejestracje w Loterii, dokonane w terminie od 01.06.2022 r. do 
31.08.2022 r. W tym terminie zostaną wylosowane następujące nagrody: 
- 1 szt. samochód osobowy marki Toyota Yaris, 
- 10 szt. laptopów marki Asus. 
 

http://www.loteria.mojbank.pl/
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b) Losowanie nagród II Etapu, które nastąpi w dniu 07.11.2022 r.  – w losowaniu 
biorą udział wszystkie rejestracje w Loterii, dokonane w terminie od 01.09.2022 r. 
do 31.10.2022 r. W tym terminie zostaną wylosowane następujące nagrody: 
- 1 szt. samochód osobowy marki Toyota Yaris, 
- 10 szt. laptopów marki Asus. 

 
c) Losowanie nagród III Etapu, które nastąpi w dniu 22.12.2022 r.  – w losowaniu 

biorą udział wszystkie rejestracje w Loterii, dokonane w terminie od 01.11.2022 r. 
do 20.12.2022 r. W tym terminie zostaną wylosowane następujące nagrody: 
- 1 szt. samochód osobowy marki Toyota Yaris, 
- 10 szt. laptopów marki Asus. 

 
 
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia 

warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku naruszeń warunków 
Regulaminu Loterii, w szczególności polegających na niespełnieniu warunków 
Regulaminu lub próbie oszustwa, Organizator ma prawo nieprzyznania nagrody                    
w Loterii. 

4. Nagrody w Loterii 
 

Nagrodami w Loterii są: 
a) nagrody dzienne - 173 szt. to nagrody finansowe w wysokości 500 zł każda, łączna 

wartość nagród w tej kategorii 86 500 zł brutto;  
 
b)  nagrody laptopy marki Asus 30 szt., każdy o wartości 2 079  zł, łączna wartość 

nagród w tej kategorii 62 370 zł brutto;  
 
c) nagrody samochody osobowe marki Toyota Yaris, rocznik 2022, pojemność 1.0 

3 szt., każdy o wartości 66 450 zł, do każdej nagrody w postaci samochodu dodana 
jest nagroda finansowa o wartości 7 383 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie 
podatku od nagrody, łączna wartość nagrody w postaci samochodu i nagrody 
finansowej 73 833 zł.  Łączna wartość nagród w tej kategorii 221 499 zł brutto. 

 
Łączna liczba nagród w Loterii to 206 szt. o łącznej wartości 370 369, 00 zł brutto. 

 

5. Ogłoszenie wyników, weryfikacja prawa do nagród, odbiór nagród w Loterii 

 

5.1. Wyniki przyznania nagród 
         a) nagrody dzienne: Laureaci otrzymują bezpośrednio po kliknięciu przycisku koła 

fortuny z napisem „Gram!” informację „Gratulacje, wygrałeś 500 zł! Szczegóły 
otrzymasz na wskazany w formularzu adres e-mail. Informujemy, że warunkiem 
wypłaty nagrody jest spełnienie wszystkich warunków określonych w regulaminie 
Loterii”. Dodatkowo Organizator opublikuje na stronie internetowej Loterii 
www.loteria.mojbank.pl w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia przyznania nagrody 
imię i pierwszą literę nazwiska Laureata oraz nazwę nagrody. 

          b) nagrody z losowań ręcznych w poszczególnych Etapach Loterii Laureaci 
otrzymają w ciągu 30 dni kalendarzowych od terminu danego losowania na wskazany w 
formularzu adres e-mail. Warunkiem przekazania nagrody w tej kategorii jest 
spełnienie wszystkich warunków określonych w regulaminie Loterii. Dodatkowo 
Organizator opublikuje na stronie internetowej Loterii  www.loteria.mojbank.pl w ciągu 
30 dni kalendarzowych od dnia przyznania nagrody imię i pierwszą literę nazwiska 
Laureata oraz nazwę nagrody. 

 
 

http://www.loteria.mojbank.pl/
http://www.loteria.mojbank.pl/
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5.2. Warunki przyznania prawa do nagrody, weryfikacja prawa do nagrody. 
Warunkami przyznania prawa do nagrody są: 
a) zachowanie Vouchera jako potwierdzenia dokonania Czynności promocyjnej oraz 
b) brak odstąpienia od umowy objętej Czynnością promocyjną oraz 
c) w przypadku produktów kredytowych - terminowa spłata zobowiązania 

wynikającego z umowy, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez bank 
(tj. brak opóźnienia w spłacie), do dnia przyznania danej nagrody. 

 
W przypadku odstąpienia od umowy objętej Czynnością promocyjną lub nieterminowej 
spłaty zobowiązania wynikającego z ww. umowy – do dnia przyznania nagrody – 
Laureat traci prawo do nagrody. 

 
W przypadku, kiedy Laureat nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem i 
utraci prawo do nagrody, wówczas nagroda ta nie przechodzi do dalszej gry, lecz 
pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 
W przypadku braku wygranej nagrody codziennej w danym dniu nagroda codzienna z 
tego dnia przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

 
Weryfikacji prawa do każdej nagrody Organizator Loterii dokona w ciągu łącznego 
maksymalnego czasu 21 dni od dnia przyznania danej nagrody – poprzez weryfikację 
Vouchera. W tym celu Organizator może zażądać (pisemnie poprzez wiadomość e-
mail) w ciągu 5 dni roboczych od dnia wygrania nagrody przesłania przez Laureata do 
wglądu e-mailem skanu Vouchera lub przesłania tradycyjną pocztą oryginału 
Vouchera. Laureat zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do nagrody do 
przesłania wymaganego dokumentu w ciągu 5 dni roboczych. 

Po prawidłowej weryfikacji i potwierdzeniu prawa do nagrody Organizator opublikuje 
wyniki przyznania nagrody, następnie prześle do Laureata na adres e-mail wskazany w 
Formularzu w ciągu 5 dni roboczych od publikacji wyników wiadomość, w której 
zostanie potwierdzone prawo do nagrody oraz protokół potwierdzający prawo do 
nagrody. Laureat nagrody zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania ww. Protokołu do: 

– uzupełnienia tego dokumentu o adres zamieszkania i numer konta bankowego                       
(tylko w przypadku nagrody codziennej), na który zostanie wypłacona 
(przelewem) nagroda; 

-       uzupełnienia tego dokumentu o adres zamieszkania, (tylko w przypadku nagrody 
w postaci laptopa) 

– wydrukowania i podpisania ww. Protokołu potwierdzającego prawo do nagrody; 

– odesłania skanu uzupełnionego i podpisanego ww. Protokołu na adres e-mailowy 
Organizatora bok@loteriabps.pl 

 
 

5.3. Wydawanie nagród 
         a) nagrody codzienne zostaną przekazane Laureatom przelewem na wskazane przez 

nich numery kont bankowych w terminie 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowo 
uzupełnionego Protokołu potwierdzającego prawo do nagrody, nie później niż do dnia 
20.02.2023 r. – po tym terminie wygasa prawo żądania wypłaty nagrody. Nieodebrane 
nagrody przechodzą do dyspozycji Organizatora. 
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         b) nagrody z losowań ręcznych w poszczególnych Etapach Loterii zostaną wydane w 
następujący sposób: nagrody – laptopy zostaną przesłane w terminie do 19.02.2023 r.   
pocztą kurierską na adresy zamieszkania Laureatów wskazane w Protokole odbioru 
nagrody. Nagrody w postaci samochodów osobowych zostaną wydane w siedzibie 
Organizatora, ul. Banderii 4 lokal 254, 01-164 Warszawa w terminie do 20.02.2023 r. 
Organizator wyda nagrody w postaci samochodów na podstawie Protokołów przekazania 
na własność pojazdu. Do Protokołu Laureaci wpisują: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości. W dniu wydania 
nagród w postaci samochodów, Organizator uzupełni Ewidencję wydanych nagród, 
których wartość przekracza 2 280 zł.  

 
5.4. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego, w tym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.202, poz.1128, t.j. z dnia 2021.06.24). 
Przed wydaniem nagrody, której wartość przekracza 2280 zł brutto, Organizator 
pobiera 10% łącznej wartości nagrody jako zaliczkę na zryczałtowany podatek od 
nagrody, a następnie przekazuje zaliczkę do właściwego urzędu skarbowego. 

 
5.5. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

 
5.6. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 

wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2022, poz. 888). 

 
 

6. Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii 

 

6.1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora 
Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w której składzie znajduje się 
osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i Regulaminu przedmiotowej Loterii. 
Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji. 

6.2. Komisja sporządza Protokoły z losowań z podaniem wyników Loterii. 
6.3. Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z Protokołem w siedzibie 

Organizatora Loterii. 
6.4. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 

niniejszego Regulaminu. 
6.5. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 
 

7. Postępowanie reklamacyjne 

 

7.1. Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres Tomasz 
Bogdanowicz SHOPPER LINK Tomasz Bogdanowicz, ul. Banderii 4 lokal 254, 01-
164 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
bok@loteriabps.pl z dopiskiem: Reklamacja „Loteria na okrągło” , z podaniem 
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, daty i 
miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W 
przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
Uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 
Reklamacje są zgłaszane w terminie do 03.03.2023 r. – decyduje data wpływu. 

7.2. Reklamacje rozpatruje Komisja. 
7.3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie 

Uczestnika o jego wyniku – decyduje data nadania listu poleconego, a w przypadku 

mailto:bok@loteriabps.pl
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odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej decyduje 
data nadania wiadomości e-mail. 

7.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

7.5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Loterii promocyjnej wynosi 6 
miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku 
zgłoszenia reklamacji w terminie bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na 
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii 

 
8.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, 
Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) Organizator Loterii informuje, że odrębnymi 
Administratorami danych osobowych Uczestników Loterii jest: 
- Tomasz Bogdanowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
SHOPPER LINK Tomasz Bogdanowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Banderii 4 lokal 
254, 01-164 Warszawa (dalej ADO 1);  
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawami, ul Grzybowska 81, 
00-844 Warszawa (dalej ADO 2). 
Osobą kontaktową w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest 
Agata Grzylińska-Pawełczak, adres do korespondencji: SHOPPER LINK Tomasz 
Bogdanowicz, ul. Banderii 4 lokal 254, 01-164 Warszawa. 

 
8.2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w związku przeprowadzeniem Loterii: 

• przez ADO 1 w następujących celach: 
– przyjmowania zgłoszeń do Loterii; 
– ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody; 
– wydania nagrody; 
– rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; 
– wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami 
sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO 
1 danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

• przez ADO 2 w celu budowania swojego wizerunku i Grupy BPS oraz promocji 
oferowanych produktów poprzez zlecenie organizacji loterii co jest prawnie 
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).    
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywa się zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami. 

8.3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Loterii. 

8.4. Uczestnikowi Loterii przysługuje: 
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
– prawo dostępu do podanych danych osobowych; 
– prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

podanych danych osobowych; 
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 

osobowych; 
– prawo do przenoszenia podanych danych osobowych. 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-
23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/ 
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8.5. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z 
jego szczególną sytuacją) wobec przetwarzania jego danych osobowych na adres: 
Tomasz Bogdanowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHOPPER 
LINK Tomasz Bogdanowicz, ul. Banderii 4 lokal 254, 01-164 Warszawa lub na adres 
mailowy: bok@loteriabps.pl 
W takim przypadku Administratorzy danych osobowych nie będą dalej przetwarzali 
danych objętych sprzeciwem, chyba że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy 
do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw, 
lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są 
przetwarzane z naruszeniem przepisów. Więcej informacji: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

8.7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane innym podmiotom, tj. w 
szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego 
dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu WWW, w których gromadzone są 
dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz 
podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także 
podmiotom obsługującym Organizatora Loterii doradczo, prawnie i księgowo.  

8.8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia 
ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią. Roszczenia 
związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od 
dnia wymagalności (bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia 
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację). Dane osobowe 
Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

8.9. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8.10. Administratorzy danych osobowych nie korzysta z systemów służących do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym 
profilowania. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Przystępując do Loterii, Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Loterii. 
9.2. Regulamin Loterii jest dostępny w terminie od 01.06.2022 r. do 21.03.2023 r. w siedzibie 

Organizatora Loterii oraz na stronie internetowej www.loteria.mojbank.pl. 
Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany zostanie e-mailem na 
wskazany przez niego adres. 

9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od 
niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody. 

9.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym 
Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa. 

9.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym: przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE 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, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781, t.j. z dnia 2019.09.19). 

 
Organizator  

 

 

 

mailto:bok@loteriabps.pl
http://www.loteria.mojbank.pl/
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ZAŁĄCZNIK 1 

DO REGULAMINU LOTERII 

„Loteria na okrągło” 
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ZAŁĄCZNIK 2 

DO REGULAMINU LOTERII 

„Loteria na okrągło” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do loterii „Loteria na okrągło”  

 

Unikalny numer otrzymanego vouchera* 

…………………………………………………………………… 
pole wymagane  

 

Nazwa banku, w którym dokonałeś czynności promocyjnej* 

 wybierz z listy 

pole wymagane  

 

Oddział, w którym dokonałeś czynności promocyjnej*  

wybierz z listy 
pole wymagane  

 

Rodzaj dokonanej czynności promocyjnej* 

 wybierz z listy 

pole wymagane  

 

data dokonania czynności promocyjnej*  

pole wymagane  

…………………………………………………………………………………. 
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Twoje dane 

Imię* 

…………………………………………………………………… 

pole wymagane  

 

Nazwisko* 

…………………………………………………………………… 

pole wymagane  

 

Numer telefonu* 

…………………………………………………………………… 
pole wymagane  

 

E-mail* 

…………………………………………………………………… 

pole wymagane  

 

Powtórz e-mail 

…………………………………………………………………… 
pole wymagane  

 

Utwórz hasło* 

…………………………………………………………………… 

pole wymagane  

 

Powtórz hasło* 

…………………………………………………………………… 
pole wymagane  

 

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Loterii „Loteria na okrągło”. 

 Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z udziału w Loterii. 

 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem Loterii „Loteria na okrągło” 

dostępnym na stronie www.loteria.mojbank.pl. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych, tj.  Tomasza Bogdanowicza, prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą SHOPPER LINK Tomasz Bogdanowicz z siedzibą w 

Warszawie, ul. Banderii 4 lokal 254, 01-164 Warszawa, dla celów związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Loterii „Loteria na okrągło”. Odrębnym 

administratorem danych osobowych jest również Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

w celu budowania swojego wizerunku i Grupy BPS oraz promocji oferowanych 

produktów. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i 

przysługujących prawach dostępne jest w pkt 8 regulaminu Loterii.     

 

*To pole jest wymagane 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ  

http://www.loteria.mojbank.pl/

