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Regulamin  

loterii promocyjnej „Drużynówka” 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej „Drużynówka” (dalej „Loteria”) jest AFRISO Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy, 42-677 Czekanów (dalej 

„Organizator”).  

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 18.04.2022 r. i trwa do dnia 25.11.2022 r. Termin ten 

obejmuje rejestrację w Loterii, terminy losowań, ogłoszenie wyników losowań, 

nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne postępowania reklamacyjne.  

Rejestracja uprawniająca do udziału w Loterii, trwa od dnia 18.04.2022 r. do dnia  

09.10.2022 r.  

1.3. Loteria organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI 
SKARBOWEJ w Katowicach oraz zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z 

dnia  19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2020 poz. 2094 ze zmianami). 

2. Warunki uczestnictwa w Loterii 

2.1. Loteria przeznaczona jest dla Instalatorów instalacji C.O. oraz instalacji C.W.U., 

uczestników Programu Lojalnościowego pn. „Drużyna A”. Uczestnicy Programu 

Lojalnościowego pn. „Drużyna A” rejestrując się w  ww. programie podali następujące dane: 

imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę Uczestnika, nazwę firmy, adres firmy, NIP firmy, 

numer telefonu komórkowego, adres e-mail.  

 
2.2. Uczestnicy Loterii (dalej „Uczestnicy”) 

 Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla firm, przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), którzy w ramach 

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

uczestnikami Programu Lojalnościowego pn. „Drużyna A” zgodnie z punktem 2.1. 

niniejszego Regulaminu.  

2.3. Osoby wyłączone z udziału w Loterii. W Loterii nie mogą uczestniczyć:  firmy, które 

zajmują się sprzedażą produktów AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2.4. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest łączne spełnienie następujących warunków:  
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a)  posiadanie przynajmniej jednego produktu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu; 

b) prawidłowe wypełnienie na stronie www.druzyna-a.afriso.pl/loteria Formularza 

przystąpienia do Loterii poprzez wyrażenie zgody na udział w Loterii, wyrażenie zgody przez 

osobę reprezentująca Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 

z realizacją Loterii, oraz potwierdzenie, że Uczestnik nie jest wyłączony z udziału w Loterii 

zgodnie zapisem punktu 2.3.; 

c) rejestrację od 18.04.2022 r. do 09.10.2022 r. na stronie internetowej Organizatora 

www.druzyna-a.afriso.pl/ unikatowego kodu (dalej „kod”), który znajduje się  na opakowaniu 

produktu Organizatora. Lista produktów Organizatora, posiadająca kody na opakowaniu 

znajduje się na stronie internetowej https://www.druzyna-a.afriso.pl/zarejestruj/lista-

produktow/ oraz w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kod umieszczony jest na 

opakowaniu produktu, na naklejce i jest  pokryty warstwą zabezpieczającą,  którą Uczestnik 

usuwa, a następnie rejestruje kod na stronie www.druzyna-a.afriso.pl/ w polu: „rejestruj kod” 

lub poprzez wysłanie SMS (cena zgodna z taryfą operatora) na dedykowany nr telefonu  

799448250. O zachowaniu  terminu rejestracji kodu decyduje data zarejestrowania kodu 

poprzez system teleinformatyczny Organizatora w systemie SMS oraz na wskazanej stronie 

internetowej.  

2.5. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby rejestracji kodów w Loterii. Każdy prawidłowy 

zarejestrowany kod oznacza jedną szansę w losowaniu Nagród (jeden los).  

2.6. Uczestnik przed zgłoszeniem do Loterii ma możliwość zapoznania się z Regulaminem 

Loterii.  

2.7. Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych w sklepach, sieciach 

handlowych, sklepach internetowych oraz u innych podmiotów posiadających takowe w 

sprzedaży.  

3. Nagrody w Loterii  

3.1. Nagrodami w Loterii są: 

- nagrody tygodniowe: odkurzacz TEFAL,  25 szt., każdy o wartości 1 266, 90 zł brutto, 

łączna wartość 31 672, 50 zł brutto; 

-  nagrody miesięczne: zestaw narzędzi Milwaukee, 6 kompletów, każdy komplet  o wartości 

2 447, 70 zł brutto, do każdego kompletu została dodana nagroda finansowa, przeznaczona 

na uregulowanie podatku od nagrody -  272 zł. Łączna wartość każdej nagrody miesięcznej 

2 719, 70 zł brutto. Łączna wartość wszystkich nagród miesięcznych 16 318, 20 zł brutto; 

http://www.druzyna-a.afriso.pl/
http://www.druzyna-a.afriso.pl/
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-  nagroda główna – nagroda finansowa  10 000 zł brutto, do nagrody głównej została 

dodana dodatkowa nagroda finansowa 1 111 zł, przeznaczona na uregulowanie podatku od 

nagrody. Łączna wartość nagrody głównej 11 111 zł.  

Łączna ilość nagród w Loterii 32, łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi                      
59 101, 70 zł brutto. 

3.2. Nagrody wydawane są z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 

lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020, poz. 1426 ze 

zmianami).  

Przed wydaniem nagród, których jednostkowa wartość wynosi  co najmniej 2 280 zł 

Organizator od Uczestników osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

potrąca 10 % wartości tej nagrody i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego.  

W przypadku Laureatów osób prawnych lub podmiotów gospodarczych nie posiadających 

osobowości prawnej, Laureaci tacy z otrzymanej nagrody rozliczają się samodzielnie  we 

właściwym dla siebie urzędzie skarbowym według  zasad obowiązujących danych podmiot.  

3.3.  Przed odbiorem nagrody w Loterii Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na 

osoby trzecie. 

3.4. Laureatowi Loterii nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub 

na inną nagrodę. 

4. Zasady przyznawania nagród w Loterii  

4.1. W ramach Loterii odbędzie się:  25 losowań tygodniowych, 6 losowań miesięcznych i 

jedno losowanie główne.   

4.2. Pierwsze losowanie tygodniowe odbędzie się w Poznaniu, ul. Głogowska 14 na 

Międzynarodowych Targach Instalacyjnych w hali 5, na stoisku nr 138. Pozostałe losowania 

nagród odbędą się w siedzibie Organizatora Loterii AFRISO Sp. z o.o. w Szałszy, 42-677 

Czekanów. W każdym losowaniu zostanie wyłoniony jeden Laureat. W losowaniu 

uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii, zarejestrowane przez 

Organizatora w okresie podanym w punkcie 5. Losowanie nadzoruje Wewnętrzna Komisja 

Nadzoru, zwana dalej Komisją,  o której mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu.  

4.3. Spośród wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń - kodów biorących udział w danym 

losowaniu, losowana będzie ręcznie nagroda w następujący sposób: Każdemu 

wygenerowanemu Zgłoszeniu – zarejestrowanemu kodowi w Loterii przydzielony jest 

unikalny numer (dalej „ID”). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, 

kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba 
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urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID  biorących udział w 

danym losowaniu tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, 

dziesiątek, setek, tysięcy itd. np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie przyznanych 

losów wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało 

od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy 

kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej 

urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w 

czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem 

będzie los, dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny 

zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru ID liczba i 

wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry 

najwyższego unikalnego numeru ID, np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego 

unikalnego numeru ID wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 

3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu 

wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane 

jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID. Wylosowany numer ID uprawnia do 

jednorazowego odbioru nagrody w obrębie całej Loterii. W sytuacji ponownego wylosowania 

danego numeru ID, numer ten nie będzie uwzględniany, a losowanie całego numeru ID  

będzie powtarzane do momentu wylosowania takiego numeru ID, które jest uprawione do 

odbioru nagrody. Oznacza to, że jeśli przykładowo w losowaniu wylosowane zostanie to 

samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w obrębie całej Loterii, to losowanie 

jest powtarzane aż zostanie wylosowany taki numer ID, który nie zwyciężył w obecnym oraz 

we wcześniejszych losowaniach i spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w 

Regulaminie.  

5. Szczegółowe terminy ręcznych losowań  

W każdym losowaniu zostanie wylosowana i przyznana jedna nagroda.  

Terminy losowań tygodniowych: 

- 25.04.2022 r.  w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii w terminie od 18.04.2022r. do 24.04.2022 r.  

- 04.05.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 25.04.2022 r. do 01.05.2022 r.  

- 09.05.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 02.05.2022 r. do 08.05.2022 r.  
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- 16.05.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00  – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 09.05.2022 r. do 15.05.2022 r.  

-  23.05.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie 

wśród prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 16.05.2022 r. do 

22.05.2022 r.  

- 30.05.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 23.05.2022 r. do 29.05.2022 r.  

- 06.06.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 30.05.2022 r. do 05.06.2022 r.  

- 13.06.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 06.06.2022 r. do 12.06.2022 r.  

- 20.06.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 13.06.2022 r. do 19.06.2022 r.  

- 27.06.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 20.06.2022 r. do 26.06.2022 r.  

- 04.07.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 27.06.2022 r. do 03.07.2022 r.  

- 11.07.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 04.07.2022 r. do 10.07.2022 r.  

- 18.07.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 11.07.2022 r. do 17.07.2022 r.  

- 25.07.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 18.07.2022 r. do 24.07.2022 r.  

- 01.08.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 25.07.2022 r. do 31.07.2022 r.  

- 08.08.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 01.08.2022 r. do 07.08.2022 r.  

- 16.08.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 08.08.2022 r. do 14.08.2022 r.  

- 22.08.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 15.08.2022 r. do 21.08.2022 r.  
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- 29.08.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 22.08.2022 r. do 28.08.2022 r.  

- 05.09.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 29.08.2022 r. do 04.09.2022 r.  

- 12.09.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 05.09.2022 r. do 11.09.2022 r.  

- 19.09.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 12.09.2022 r. do 18.09.2022 r.  

- 26.09.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 19.09.2022 r. do 25.09.2022 r.  

- 03.10.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 26.09.2022 r. do 02.10.2022 r.  

- 10.10.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 03.10.2022 r. do 9.10.2022 r.  

Terminy losowań miesięcznych: 

- 16.05.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00  – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 18.04.2022 r. do 15.05.2022 r.  

- 13.06.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 16.05.2022 r. do 12.06.2022 r.  

- 11.07.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 13.06.2022 r. do 10.07.2022 r.  

- 08.08.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 11.07.2022 r. do 07.08.2022 r.  

- 05.09.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 08.08.2022 r. do 04.09.2022 r.  

- 10.10.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 05.09.2022 r. do 09.10.2022 r.  

Termin losowania głównego: 

- 10.10.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – losowanie wśród prawidłowo 

zarejestrowanych zgłoszeń w Loterii  w terminie od 18.04.2022 r. do 09.10.2022 r.  
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6.1. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranych drogą mailową lub  poprzez 

wiadomość SMS wysłaną na wskazany przez Uczestnika nr telefonu oraz na wskazany 

przez Uczestnika adres  e-mail podany podczas zgłoszenia do Programu Lojalnościowego 

pn. „Drużyna A”. Dodatkowo Organizator Loterii  opublikuje wyniki losowań na stronie www 

pod adresem: www.druzyna-a.afriso.pl/loteria/wygrane w terminie  2 dni kalendarzowych  od 

każdego losowania. 

Na stronie www.druzyna-a.afriso.pl/loteria/wygrane z wynikami losowań, zostaną 

opublikowane zwycięskie numery ID zgłoszeń oraz nazwy firm Laureatów.  

7. Wydanie nagród w Loterii 

7.1. Nagrody tygodniowe i miesięczne zostaną przesłane Laureatom  kurierem (na adres 

firmy Uczestnika podany podczas rejestracji w  Programie Lojalnościowym pn. „Drużyna A”), 

lub przekazane osobiście przez pracownika Organizatora w terminie 14 dni  kalendarzowych 

od każdego losowania, nie później jednak niż do dnia 26.10.2022 r. Warunkiem wydania 

nagrody tygodniowej i nagrody miesięcznej jest podpisanie przez Laureata  protokołu 

odbioru nagrody i przekazanie podpisanego protokołu kurierowi lub pracownikowi 

Organizatora, który dostarcza nagrodę i protokół odbioru nagrody. 

7.2. Nagroda główna zostanie przekazana przelewem bankowym w terminie do dnia 

26.10.2022 r. na numer konta wskazany przez Laureata w Protokole potwierdzającym 

wyrażenie zgody na przyjęcie nagrody głównej. Laureat nagrody głównej przed odebraniem 

nagrody  podpisuje przekazany przez Organizatora ww. Protokół i odsyła  najpóźniej do dnia 

25.10.2022 r.  podpisany skan Protokołu na adres e-mailowy Organizatora e-mail: 

marcin.majowski@afriso.pl 

7.3. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata, pozostaje ona własnością 

Organizatora.  

7.4. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 

wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z 19 listopada 

2009 roku (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2094 ze zmianami.) o grach hazardowych.  

8. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii  

8.1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna 

Komisja Nadzoru, zwana Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca 

zaświadczenie o ukończeniu właściwego szkolenia uprawniającego do nadzoru nad 

organizacją, przeprowadzaniem i rozliczaniem loterii promocyjnych. 

8.2. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.  

http://www.druzyna-a.afriso.pl/loteria
http://www.druzyna-a.afriso.pl/loteria
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8.3. Komisja z przebiegu losowań będzie sporządzać protokoły w dniu każdego losowania.  

8.4. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających 

z niniejszego Regulaminu. 

8.5. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 

9. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń  

9.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii, przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 

Reklamacje są zgłaszane w formie listu poleconego na adres siedziby Organizatora   

AFRISO Sp. z o.o.  z siedzibą w Szałszy, 42-677 Czekanów lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres e-mail: marcin.majowski@afriso.pl  z dopiskiem  

– „Reklamacja loteria „Drużynówka” z podaniem imienia i nazwiska osoby reprezentującej 

Uczestnika oraz adresu korespondencyjnego 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. Pisemna reklamacja 

zawiera: imię, nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika, adres Uczestnika, dokładnie 

określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj 

gry hazardowej oraz treść żądania. 

9.2. Reklamacje są zgłaszane w terminie do 07.11.2022 r.   W przypadku reklamacji złożonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej decyduje data wysłania reklamacji. W 

przypadku reklamacji przesłanej w formie listu poleconego decyduje data nadania (stempla 

pocztowego) pod warunkiem doręczenia takiej przesyłki do siedziby Organizatora  do  dnia 

14.11.2022 r.  Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po terminie nie będę 

uwzględniane.  

9.3. Reklamacje rozpatruje Komisja. 

9.4. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

Organizatorowi Reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego 

wyniku decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na reklamację 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania wiadomości e-mail. 

9.5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we 

właściwym sądzie. 

9.6.Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 

miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg terminu 

przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację. 
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10. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii 
10.1. 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.UEL119 z 

04.05.2016 str.1), Organizator Loterii informuje, że Administratorem danych osobowych osób 

reprezentujących Uczestników Loterii jest: 

AFRISO Sp. z o.o.  z siedzibą w Szałszy, 42-677 Czekanów. Osobą kontaktową wskazaną 

przez Administratora Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych jest: adres  e-mail do korespondencji: marcin.majowski@afriso.pl 

10.2. Dane osobowe osoby reprezentującej Uczestnika są przetwarzane w następujących 

celach: 

a) w związku z przetwarzaniem danych osób reprezentujących  Uczestników Loterii w 

celu przeprowadzenia Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia 

prawa osoby reprezentującej  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 – tj. w celu realizacji 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.); 

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób reprezentujących  

Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez 

Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r). 

Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących  Uczestników Loterii odbywa się 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

10.3. Podanie danych osobowych przez osobę reprezentującą Uczestnika jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. 

10.4.    Osobie reprezentującej Uczestnika Loterii przysługuje: 

o prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

o prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

podanych danych osobowych,  

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 

osobowych, 
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o prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

10.5. Osoba reprezentująca Uczestnika może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z 

przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych 

jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami) bezpośredniego do Administratora 

danych osobowych AFRISO Sp. z o.o.  z siedzibą w Szałszy, 42-677 Czekanów, na adres 

mailowy marcin.majowski@afriso.pl 

 W takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał 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. 

10.6. Osobie reprezentującej  Uczestnika 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. 

10.7.  Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników mogą być przekazane przez 

Administratora danych osobowych 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.  

10.8. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników będą przechowywane do czasu 

wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane 

osobowe 

Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla  

celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

           10.9.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

10.10. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym 

profilowania. 
11. Postanowienia końcowe  

11.1. Pełny tekst Regulaminu Loterii dostępny jest w okresie od 18.04.2022 r. do 25.11.2022 

r. na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.druzyna-a.afriso.pl/loteria,                         

w siedzibie Organizatora w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

http://www.druzyna-a.afriso.pl/loteria
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Na pisemne żądanie Uczestnika Regulamin zostanie wysłany e-mailem na wskazany adres 

e-mail.  

11.2. Zasady przeprowadzania Loterii określa niniejszy Regulamin. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych oraz rozporządzenie 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 oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 

poz.1781). 

11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego dokonania 

zgłoszenia uczestnictwa w Loterii lub podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, 

niezbędnych do wydania nagrody.  

Organizator:  
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Załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu loterii promocyjnej „Drużynówka” 

Lista produktów Organizatora, posiadająca kody na opakowaniu 

 

Nazwa Marki Numer katalogowy produktu 
ADS 7716000 

7711000 
FAR 7772010, 7772020, 7772110, 7772120, 7772130, 7772140, 7772150, 

7773010, 7773020, 7773110, 7773120, 7773130, 7773140, 7773150, 
7773210, 7773220, 7774010, 7774020 

ARM 1432310, 1434210, 1434310, 1434910, 1470310, 1499210 
ARV 1338110, 1338210, 1338410, 1338510, 1338610, 1338710, 1338810, 

1348210, 1348410, 1348510, 1348610, 1348710 
ARV+ARM 1338244, 1338444, 1338544, 1338644, 1338744, 1348244, 1348444, 

1348544, 1348644, 1348744 
ATM 1211200, 1233310, 1234310, 1234344, 1236310, 1236344, 1256310, 

1256344, 1276310, 1288310, 1233110, 1234110, 1234144, 1236110, 
1236144, 1256110, 1256144, 1276110, 1288110 

RTL 78330 
ACB 7695000, 7693000, 7691000 
AHB 7662000, 7662200, 7664200 
AZB 7620000, 7620100, 7620500, 7621100, 7625100, 7625500, 7630000, 

7630100, 7630500, 7631100, 7635100, 7635500, 7636500, 7640500, 
7645500, 7655500 

BLH 9080110, 9082200, 9085010 
BPS 9090010, 9090110, 9090610, 9091110, 9095210, 9095510, 9095710, 

9096110, 9096610, 9092210, 9097210, 9097710, 9097710 
BPS na 3 obiegi 9089010, 9099700, 9099200, 9099500, 9099600, 9099100, 9099000 
BTU 9050110, 9050510 
PrimoTherm 77300, 77301, 77302, 77303, 77304, 77305, 77337, 77338, 77507, 77550, 

77551, 77553, 77554, 77571, 77643, 77645, 77810, 77813, 77814, 77818, 
77819, 77837, 77838, 77839, 77840, 7783560, 7783550, 79501, 79502, 
79507 

ACT 1534310, 1544310 
ARC Proclick 1534500 
FLOORCONTROL 86013, 86014, 86017, 86018, 86019, 86020 
ATV 1633300, 1633400, 1633500, 1633600, 1655300, 1655400, 1655500, 

1655600 
ProCalida 81262, 81263, 81264, 81265, 81266, 81267, 81268, 81269, 81270, 81271, 

81272 
TSA 78861, 78871, 78883, 79014, 79015, 79061 
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