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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
POD TYTUŁEM „GWIAZDKOWA KARUZELA NAGRÓD SPOŁEM” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. „Gwiazdkowa karuzela nagród Społem” (dalej: „Loteria”) 
jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Żnińskiej 2, 62-
200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073724, NIP 7840002915, REGON 
001052980 (dalej: „Organizator”). 

1.2. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.). Loteria jest prowadzona na 
podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz 
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). 

1.3. Loteria odbywa się w dniach od 1 października 2018 r. do 11 lutego 2019 r. (jest to ostatni dzień 
rozpatrywania reklamacji), wyłącznie na obszarze miast: Gniezno oraz Pobiedziska, w sklepach 
pod nazwą «„Społem” PSS w Gnieźnie», które to sklepy oznaczone są plakatami związanymi z 
Loterią oraz w których znajdują się zdrapki loteryjne (dalej: „Sklepy”). Wykaz Sklepów, w których 
odbywa się Loteria przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu. Przystąpienie do udziału w Loterii 
będzie możliwe w dniach od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w myśl zasad opisanych 
w rozdziale 2. Regulaminu. 

1.4. W Loterii promowane jest dokonywanie zakupów dowolnych produktów oferowanych w 
sprzedaży detalicznej w Sklepach, z zastrzeżeniem treści pkt 2.2. Regulaminu, zgodnie z zasadami 
opisanymi w rozdziale 2. Regulaminu.  

1.5. Sprzedaż promocyjna związana z Loterią rozpocznie się w dniu 1 października 2018 r. i potrwa do 
dnia 31 grudnia 2018 r. (dalej: „okres sprzedaży promocyjnej”). Dokonanie zakupów w okresie 
sprzedaży promocyjnej możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Sklepów. Poza okresem 
sprzedaży promocyjnej dokonanie zakupów w Sklepach jest możliwe, ale nie uprawnia do wzięcia 
udziału w Loterii.  

1.6. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych pełnoletnich, zamieszkałych w Polsce, dokonujących 
zakupów w Sklepach, a także biorących udział w Loterii jako konsumenci w rozumieniu art. 221 
Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2. Regulaminu (dalej: 
„Uczestnicy”).  

1.7. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów Organizatora (rada nadzorcza, zarząd), a 
także pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) Sklepów i Organizatora, jak 
również członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu 
poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, 
małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu, co wymienieni powyżej krewni, 
opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie 
pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wymienionymi w zdaniu pierwszym niniejszego 
punktu. 

1.8. Udział w Loterii jest dobrowolny. 

1.9. Organizator utworzył stronę internetową Loterii pod adresem www.spolemgniezno.pl/loteria-
zdrapka (dalej: „strona internetowa Loterii”). 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 
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2.1. W Loterii może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.7. 
Regulaminu, która w okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r. dokona jednorazowego (tzn. stwierdzonego na jednym paragonie fiskalnym) zakupu 
dowolnych produktów w dowolnym Sklepie za łączną kwotę minimum 30,00 zł (słownie: 
trzydzieści złotych 00/100) brutto oraz pobierze zdrapkę loteryjną zgodnie z pkt 2.4. Regulaminu. 
Uczestnik powinien zachować oryginał ww. paragonu fiskalnego do czasu wydania nagrody 
w Loterii.  

2.2. Z Loterii wyłączone są zakupy następujących towarów lub usług: 

2.2.1. napojów alkoholowych (w tym również piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.); 

2.2.2. wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1446 ze zm.) oraz e-papierosów i pojemników (wkładów) zapasowych do 
tych produktów; 

2.2.3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia 
niemowląt w rozumieniu art. 25 ust. 2 pkt b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.). 

2.2.4. podlegających refundacji ze środków publicznych: leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 
ze zm.); 

2.2.5. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.); 

2.2.6. transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty 
kredytu/pożyczki) oraz zakupy kart lub doładowań energetycznych i telefonicznych typu 
pre-paid; 

2.2.7. kart przedpłaconych (np. podarunkowe), bonów, voucherów lub innych podobnych 
nośników środków pieniężnych, które służą do dokonywania kolejnych transakcji 
w sposób bezgotówkowy; 

2.2.8. wydatki w celu odpłatnego wzięcia udziału w grze hazardowej w rozumieniu art. 1 ust. 2 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 165 ze 
zm.). 

2.3. Paragony fiskalne, na których widnieją zakupy ww. towarów lub usług wyłączonych z Loterii, nie 
mogą stanowić podstawy do wzięcia udziału w Loterii. Z udziału w Loterii wyłączone są ponadto 
paragony fiskalne, których łączna kwota zakupu została pomniejszona o wartość rabatu 
udzielonego w związku z płatnością dokonaną z wykorzystaniem Karty Klienta „Społem”. W Loterii 
nie są również uwzględniane zakupy dokonywane na fakturę VAT. 

2.4. Uczestnik, który dokona zakupu zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu będzie uprawniony do pobrania ze 
specjalnej urny znajdującej się przy kasie w Sklepie, w którym dokonał ww. zakupu, losowo 
wybranej jednej zdrapki loteryjnej. Pobranie zdrapki loteryjnej możliwe jest wyłącznie 
bezpośrednio po dokonaniu zakupu zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu. Jeśli dana osoba, która dokona 
zakupu zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu nie pobierze zdrapki loteryjnej zgodnie z powyższym (tzn. 
bezpośrednio po dokonaniu ww. zakupu), traci prawo do pobrania zdrapki loteryjnej. Oznacza to, 
że nie można pobrać zdrapki loteryjnej później (np. później tego samego dnia, następnego dnia, 
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po tygodniu itd.), choćby przedstawiło się paragon fiskalny stwierdzający dokonanie zakupu 
zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu.  

2.5. Zdrapkę loteryjną, o której mowa w pkt 2.4. Regulaminu stanowi zadrukowany kartonik, na 
którym wyodrębnione jest pole gry pokryte warstwą ochronną farby (dalej: Zdrapka). Ochronna 
farba uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu gry zadrukowanej treści bez jej zdrapania. Na 
każdej Zdrapce pod ścieralną warstwą ochronną na polu gry umieszczone będą informacje o 
wygranej przez Uczestnika nagrodzie albo o braku wygranej. Każda Zdrapka posiada swój 
unikatowy numer.  

2.6. W ramach Loterii przygotowano do wydania uprawnionym Uczestnikom 80.000 sztuk (słownie: 
osiemdziesiąt tysięcy) sztuk Zdrapek, w tym łącznie 5.449 (słownie: pięć tysięcy czterysta 
czterdzieści dziewięć) sztuk Zdrapek z informacją o wygranej nagrodzie oraz 74.551 (słownie: 
siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) sztuk Zdrapek pustych (z informacją o 
braku wygranej – „Spróbuj ponownie!”). 

2.7. Zdrapki zostaną rozdzielone przez Organizatora pomiędzy Sklepami z uwzględnieniem 
dotychczasowej wielkości obrotów realizowanych przez poszczególne Sklepy. Zapas Zdrapek nie 
będzie uzupełniany w razie jego wyczerpania w danym Sklepie. Z chwilą wyczerpania zapasu 
Zdrapek w danym Sklepie, Loteria oraz przeprowadzana w związku z nią sprzedaż promocyjna 
ulegają zakończeniu w odniesieniu do takiego Sklepu, o czym klienci tego Sklepu – jako potencjalni 
Uczestnicy – zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie w tym Sklepie stosownej informacji. 

2.8. Uczestnik może w ramach Loterii być uprawniony do pobrania dowolnej liczby Zdrapek, o ile dla 
każdej z nich spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie, w tym zwłaszcza w pkt 2.1 
Regulaminu. 

2.9. Uczestnik na podstawie jednego zakupu dokonanego zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu (tzn. jednego 
uzyskanego na tej podstawie paragonu fiskalnego), jest uprawniony do pobrania wyłącznie jednej 
Zdrapki, choćby dokonał zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu jednorazowego zakupu za łączną kwotę 
stanowiącą wielokrotność 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) brutto. 

2.10. Pobranie Zdrapki przez Uczestnika i przystąpienie do udziału w Loterii oznacza jednoczesną 
akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.  

3. PULA NAGRÓD W LOTERII 

3.1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych do wydania w Loterii wynosi 25.859,31 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 31/100) brutto. Liczba nagród 
będzie ograniczona i wyniesie 5.449 (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) sztuk. 

3.2. Szczegółowa lista nagród przewidzianych do wydania w Loterii, w tym zwłaszcza ich rodzaj, ilość 
oraz wartości jednostkowe znajduje się w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3.3. Nagrody wydawane w ramach Loterii są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych 
stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII 

4.1. Przyznawanie nagród w Loterii odbywa się poprzez: 

4.1.1. pobranie przez Uczestnika Zdrapki zgodnie z pkt 2.4. Regulaminu, a następnie 

4.1.2. samodzielne usunięcie przez Uczestnika warstwy ochronnej farby pokrywającej 
wyodrębnione na Zdrapce pole gry, oraz 

4.1.3. sprawdzenie wyniku gry przez Uczestnika. 

4.2. Laureatami Loterii zostaną Uczestnicy, którzy: 
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4.2.1. zgodnie z Regulaminem pobrali Zdrapkę, na której w wyodrębnionym polu gry, po 
usunięciu warstwy ochronnej farby, znajdować się będzie jeden z komunikatów 
uprawniających do otrzymania nagrody w Loterii, określonych szczegółowo w tabeli 
stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz 

4.2.2. spełnią wszystkie warunki otrzymania uzyskanej nagrody określone w Regulaminie  

(dalej: „Laureaci”). 

4.3. Jeśli na Zdrapce pobranej przez Uczestnika, w wyodrębnionym polu gry, po usunięciu przez 
Uczestnika warstwy ochronnej farby i sprawdzeniu wyniku gry, znajdować będzie się informacja 
o wygranej nagrodzie, tj. jeden z komunikatów wskazanych w kolumnie „NAZWA NA ZDRAPCE” w 
tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu, Uczestnik uprawniony jest do otrzymania w 
Loterii nagrody wskazanej na Zdrapce. 

4.4. Jeśli na Zdrapce pobranej przez Uczestnika, w wyodrębnionym polu gry, po usunięciu przez 
Uczestnika warstwy ochronnej farby i sprawdzeniu wyniku gry, pojawi się informacja „Spróbuj 
ponownie!” – Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania nagrody w Loterii na podstawie tej 
Zdrapki. 

4.5. Na potrzeby Regulaminu oraz wyjaśnienia procedury wydawania nagród w Loterii nagrody 
znajdujące się w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu na pozycji numer 18, 19, 20, 21, 
22, 23 (tj. bon PRODUKCJI WŁASNEJ SPOŁEM 5zł, papier do pieczenia BRĄZOWY 6m/38cm RAVI, 
ręcznik papierowy MOLA FAMILY EKO 2szt, chrupki CHEETOS 43 g, chipsy LAY’S 40 g, puszka PEPSI 
0,33l) zwane są w dalszej części Nagrodami II Stopnia.  Pozostałe nagrody (na pozycji od  1 do 17) 
przeznaczone do wydania w Loterii zwane są w dalszej części Nagrodami I Stopnia. 

4.6. W celu otrzymania Nagrody II Stopnia Laureat powinien nie później niż do dnia 14 stycznia 2019 
r. zgłosić fakt uzyskania Zdrapki uprawniającej do otrzymania Nagrody II Stopnia pracownikowi 
dowolnie wybranego Sklepu, który bierze udział w Loterii, za wyjątkiem Sklepu znajdującego się 
w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Odnowiciela 12 (por. Załącznik nr 1 do Regulaminu, poz. 19 w 
tabeli). 

4.7. Przy wydaniu Nagród II Stopnia Laureat powinien: 

4.7.1. przekazać swoją zwycięską Zdrapkę pracownikowi Sklepu, oraz  

4.7.2. okazać oryginał paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakup dokonany przez Laureata 
zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu, na podstawie którego Laureat uzyskał zwycięską Zdrapkę.  

4.8. Paragon fiskalny potwierdza dokonanie zakupu zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu, jeżeli spełnia 
następujące warunki: 

4.8.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez Sklep, którego dane się na nim znajdują, nie jest 
podrobiony lub sfałszowany; 

4.8.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego 
autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, 
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;  

4.8.3. data i godzina widniejąca na paragonie fiskalnym przypada nie wcześniej niż 1 
października 2018 r. o godzinie 00:00:00 i nie później niż 31 grudnia 2018 r. o godz. 
23:59:59. 

4.9. Dowodem zakupu na potrzeby Loterii nie jest: 

4.9.1. kopia lub skan paragonu fiskalnego, albo 

4.9.2. tzw. paragon zastępczy wystawiony przez Sklep, który wystawił uprzednio paragon 
fiskalny 
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4.9.3. paragony, o których mowa w pkt 2.3. Regulaminu. 

4.10. Pracownik Sklepu dokona weryfikacji otrzymanej od Laureata zwycięskiej Zdrapki oraz 
oryginalnego paragonu, potwierdzającego zakup dokonany zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu, na 
podstawie którego Laureat uzyskał zwycięską Zdrapkę. W przypadku, gdy zwycięska Zdrapka, jak 
również oryginalny paragon fiskalny nie będą budzić wątpliwości co do swojej autentyczności oraz 
zgodności z postanowieniami Regulaminu (w tym zwłaszcza z pkt 2.2. Regulaminu), pracownik 
Sklepu, bezpośrednio po zakończeniu procedury weryfikacyjnej wyda Laureatowi Nagrodę II 
Stopnia zgodnie z informacją zawartą na zwycięskiej Zdrapce. Bezpośrednio przed wydaniem 
Laureatowi Nagrody II Stopnia, pracownik Sklepu ma obowiązek nabić na kasę Nagrodę II Stopnia, 
a następnie zeskanować kod kreskowy ze zwycięskiej Zdrapki - w ten sposób w systemie 
sprzedażowym Organizatora zostaje odnotowana informacja o wydaniu Nagrody II Stopnia. 
Nagrody II Stopnia nie będą wydawane po dniu 14 stycznia 2019 r., a jeśli Laureat zgłosi fakt 
uzyskania Zdrapki uprawniającej do otrzymania Nagrody II Stopnia po ww. dniu, nie jest 
uprawniony do jej otrzymania. Nagrody II Stopnia nie będą również wydawane w sytuacji, gdyby 
w wyniku procedury weryfikacyjnej, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, 
pracownik Sklepu stwierdził, że przekazana Zdrapka lub paragon fiskalny są niezgodne z 
postanowieniami Regulaminu, np. z pkt 2.2. lub 2.3. Regulaminu. 

4.11. Nagroda II Stopnia, znajdująca się w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu na pozycji 
numer 18, tj. bon PRODUKCJI WŁASNEJ SPOŁEM 5 zł uprawnia do zakupu wyłącznie towarów 
wyprodukowanych przez „Społem” PSS w Gnieźnie, które to towary oznaczone są w Sklepie 
wobblerem informacyjnym (w kolorze czerwonym, z opisem: Społem PSS w Gnieźnie PRODUKCJA 
WŁASNA). Realizacja ww. Bonów polega na dokonaniu nimi płatności w dowolnym Sklepie, z 
zastrzeżeniem pkt 4.6. Regulaminu, za zakupione towary wyprodukowane przez „Społem” PSS w 
Gnieźnie do jego wartości nominalnej. Niewykorzystana kwota Bonu nie podlega zwrotowi. Jeśli 
wartość zakupu opłaconego Bonem przekracza jego wartość nominalną, różnicę dopłaca się 
gotówką. 

4.12. W celu otrzymania przez Laureata Nagrody I Stopnia, Laureat powinien nie później niż w dniu 14 
stycznia 2019 r. zgłosić się po odbiór Nagrody I Stopnia osobiście w siedzibie Organizatora 
mieszczącej się przy ul. Żnińskiej 2 w Gnieźnie, pokój nr 234 w dowolny dzień roboczy, w 
godzinach od 8:00 do 13:00 (dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym okresie są: 1 listopada 
2018 r., 25 grudnia 2018 r., 26 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.) Laureat zobowiązany jest 
przekazać przedstawicielowi Organizatora zwycięską Zdrapkę oraz okazać oryginał paragonu 
fiskalnego, potwierdzającego zakup dokonany przez Laureata zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu, na 
podstawie którego Laureat uzyskał zwycięską Zdrapkę. W zamian za przekazanie zwycięskiej 
Zdrapki oraz okazanie paragonu fiskalnego, bezpośrednio po dokonaniu tej czynności, 
przedstawiciel Organizatora wyda Laureatowi Nagrodę I Stopnia zgodnie z informacją zawartą na 
zwycięskiej Zdrapce. Laureat zobowiązany jest pokwitować odbiór Nagrody I Stopnia czytelnym 
podpisem ze wskazaniem daty dokonania odbioru nagrody, a przedstawiciel Organizatora 
wydający Nagrodę I Stopnia umieści na odwrocie paragonu fiskalnego adnotację „Nagroda 
odebrana”. Nagrody I Stopnia nie będą wydawane po dniu 14 stycznia 2019 r., a jeśli Laureat 
zgłosi się po odbiór Nagrody I Stopnia po ww. dniu, nie jest on uprawniony do jej otrzymania.  

4.13. Przekazanie Organizatorowi Zdrapki oraz okazanie oryginału paragonu fiskalnego, 
potwierdzającego zakup dokonany przez Laureata zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu, na podstawie 
którego Laureat uzyskał zwycięską Zdrapkę, bezpośrednio lub za pośrednictwem Sklepów, jest 
każdorazowo warunkiem koniecznym dla odbioru uzyskanej nagrody, a przekazane w tym celu 
Zdrapki nie podlegają zwrotowi Laureatom. Zdrapki przekazywane w celu odbioru uzyskanej 
nagrody nie mogą być uszkodzone w sposób budzący wątpliwości co do zawartych na nich treści 
czy ich autentyczności, w szczególności nie mogą być przecięte, ucięte, naderwane, pogniecione, 
rozmazane, niewyraźne, jak również nie mogą stanowić połączenia dwóch różnych Zdrapek. 
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Paragony fiskalne przekazywane w celu odbioru uzyskanej nagrody muszą odpowiadać warunkom 
określonym w pkt 4.8. oraz 4.9. Regulaminu. 

4.14. Brak odbioru nagrody z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Laureata (np. odmowa 
pokwitowania odbioru nagrody w sytuacji, gdy złożenie takiego pokwitowania jest wymagane 
Regulaminem) sprawia, że nagroda pozostaje własnością Organizatora i nie podlega wydaniu w 
Loterii. Koszty związane z odbiorem nagród w Loterii, w tym zwłaszcza koszty dojazdu do siedziby 
Organizatora oraz ewentualnego transportu Nagrody I Stopnia ponosi Laureat. 

4.15. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie 
sposobu wydania nagrody. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. 

4.16. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Uczestnika (w tym również Laureata), jego 
uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii, przedstawionej przez niego Zdrapki (np. czy została 
ona uzyskana przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem), czy też zgodności postępowania 
Uczestnika w Loterii, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu 
usunięcie ww. wątpliwości, w tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do przesłania w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania:  

4.16.1. czytelnej kserokopii lub zdjęcia dowodu tożsamości Laureata w celu potwierdzenia jego 
wieku; na kserokopii lub zdjęciu dokumentu potwierdzającego uprawnienia Laureata do 
otrzymania nagrody mogą zostać zakryte (zamazane) informacje, które nie są potrzebne 
do weryfikacji wieku Laureata; odkryte muszą pozostać: imię i nazwisko oraz data 
urodzenia Laureata; 

4.16.2. dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Laureata oświadczenia, że Uczestnik 
spełnia wszystkie wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych 
w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu. 

4.17. W razie utraty lub zniszczenia Zdrapki lub oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego 
dokonanie zakupu zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Organizatora. 

4.18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, w 
szczególności w przypadku prowadzenia jakichkolwiek innych działań, które stanowią próby 
obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii. 

4.19. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora. 

4.20. Wyniki Loterii zostaną opublikowane na stronie internetowej Loterii 
www.spolemgniezno.pl/laureaci_zdrapka nie później niż do dnia 14 stycznia 2019 r. poprzez 
podanie imion i pierwszych liter nazwisk Laureatów Nagród I Stopnia oraz Sklepów, w których 
uzyskali oni swoje Zdrapki.  Wyniki Loterii dostępne będą do dnia zakończenia Loterii, tj. do 11 
lutego 2019 r. 

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZANIA LOTERII 

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora 
wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: „Komisja”), która 
działa na podstawie swojego regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. Komisja sprawuje 
nadzór nad przebiegiem Loterii, w tym nad prawidłowością przyznawania nagród, a także nad 
przebiegiem postępowania reklamacyjnego. W skład Komisji wchodzą dwie osoby, które: 
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5.1. przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyły szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych 
i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z 
nadzorowaniem Loterii; 

5.2. mają nienaganną opinię; 

5.3. posługują się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii; 

5.4. nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać Organizatorowi reklamacje w terminie od 1 października 2018 r. 
do dnia 28 stycznia 2019 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora). Reklamacje 
doręczone Organizatorowi po dniu 28 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane. 

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 793):  

6.2.1. imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Loterii, 

6.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

6.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna), 

6.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności 
uzasadniających reklamację. 

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć Organizatorowi listem poleconym na adres Organizatora, 
tj. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie, ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno z 
dopiskiem "Reklamacja – Gwiazdkowa karuzela nagród Społem” lub osobiście w siedzibie 
Organizatora w dni robocze w godzinach 8:00-13:00. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest 
pod rygorem nieważności.  

6.4. Powiadomienie Uczestnika o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie jego reklamacji 
następuje w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji, nadanego nie później niż 
do dnia 11 lutego 2019 r. 

6.5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi. 

6.6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii 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. 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców w Gnieźnie, ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno. Dane osobowe Uczestników Loterii 
przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień jej Regulaminu. 

7.3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem 
Loterii znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. 
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8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie trwania 
Loterii na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również w Sklepach, na stronie 
internetowej Loterii www.spolemgniezno.pl/regulamin_zdrapka oraz na fanpage’u w serwisie 
społecznościowym Facebook www.facebook.com/spolemgniezno w terminie od 1 października 
2018 r. do 11 lutego 2019 r. 

8.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8.3. Zasady przeprowadzania Loterii określa wyłącznie Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych 
Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz inne 
właściwe przepisy prawa. 

8.4. Na żądanie Laureata 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.) zgodnie ze wzorem określonym w 
rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji 
zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych z dnia 22 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1723). 

8.5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków przeprowadzania Loterii określonych w 
Regulaminie wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, po zatwierdzeniu 
zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
LISTA SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII 

 

L.P. 
NUMER 
SKLEPU 

ADRES SKLEPU NAZWA SKLEPU RODZAJ SKLEPU GODZINY OTWARCIA SKLEPU 

SKLEPY „SPOŁEM” PSS W GNIEŹNIE MIESZCZĄCE SIĘ W GNIEŹNIE 

1 1 UL. ROOSEVELTA 59 TORCIK SPOŻYWCZY 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  

6.00-17.00 
SOBOTA 6.00-14.00 

2 11 UL. WARSZAWSKA 5 DELIKATESY 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00 

3 12 UL. CHROBREGO 2 DELIKATESY 
STAROMIEJSKIE 

SPOŻYWCZO- 
PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
NIEDZIELA 9.00-17.00 

4 13 
OS. JAGIELLOŃSKIE  45 

TRZYNASTKA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
NIEDZIELA 9.00-17.00 

5 20 OS. K. WIELKIEGO 7 DĄBRÓWKA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-19.00      

6 22 
UL. LUDWICZAKA 3 

MIESZKO 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 
 6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00 
NIEDZIELA 9.00-17.00 

7 23 UL. WSCHODNIA 1 ---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
NIEDZIELA 9.00-17.00 

8 27 
UL. WITKOWSKA 18A 

WIKTORIA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
NIEDZIELA 9.00-17.00 

9 28 UL. POZNAŃSKA 39 ---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-22.00 

SOBOTA 6.00-22.00     
NIEDZIELA 9.00-17.00 

10 32 
UL. BUDOWLANYCH 2 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 6.00-
21.00 

SOBOTA 6.00-17.00 

11 42 UL. ŻWIRKI I WIGURY 21 MAJA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00 
NIEDZIELA 9.00-17.00 

12 
55 

 

UL. BOCZNA 2 
---------- 

SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
NIEDZIELA 9.00-14.00 

13 63 UL. ARMII KRAJOWEJ 10 RZEPICHA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-20.00 

SOBOTA 6.00-20.00     
NIEDZIELA 9.00-14.00 

14 

 
69 UL. MIODOWA 2 ---------- 

SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
NIEDZIELA 9.00-17.00 
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15 86 
UL. STASZICA 12A 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-22.00 

SOBOTA 6.00-22.00     
NIEDZIELA 8.00-22.00 

16 87 UL. ROOSEVELTA 96 ZIEMOWIT 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.30 

SOBOTA 6.00-21.30 
NIEDZIELA 9.00-20.00 

17 88 
UL. BUDOWLANYCH 25C 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-14.00 

18 89 
UL. CIENISTA 37 

ANNA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-19.00 

SOBOTA 6.00-14.00 

SKLEPY „SPOŁEM” PSS W GNIEŹNIE MIESZCZĄCE SIĘ W POBIEDZISKACH 

19 149 
UL. K. ODNOWICIELA 12 

DROGERIA 
DROGERIA 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
8.00-17.30  

SOBOTA 8.00-13.00 

20 154 UL. ARMII POZNAŃ 2 BOGNA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-20.00  

SOBOTA 6.00-20.00     
NIEDZIELA 9.00-17.00 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

LISTA NAGRÓD W LOTERII 
 

  

L.P. NAZWA NAZWA NA ZDRAPCE 
ILOŚĆ 

[SZTUK] 
CENA JEDNOSTKOWA 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
NAGRÓD 

1. 
ODKURZACZ AUTOMATYCZNY iROBOT 
ROOMBA 616 

iRoobot.RUM 1 1 090,00 zł 1 090,00 zł 

2. 
TELEWIZOR SAMSUNG SMART TV 
B2430HD 

TV SAMSUNG 1 750,00 zł 750,00 zł 

3. ZEGAREK TIMEX D ZEG TIMEX D 1 360,00 zł 360,00 zł 

4. ZEGAREK TIMEX A ZEG TIMEX A 2 230,00 zł 460,00 zł 

5. WALIZKA DUŻA TWORZYWO WITTCHEN WALIZKA 1 200,00 zł 200,00 zł 

6. CZAJNIK TEFAL KI270D30 CZAJNIK.TEF 12 139,00 zł 1 668,00 zł 

7. BLENDER RUSSELL HOBBS 21350-56  BLEND.HOBBS 2 119,99 zł 239,98 zł 

8. MIKSER ZELMER 381.6 ZHM086S MIKSER ZELM 1 119,00 zł 119,00 zł 

9. 
KOMPLET GARNKÓW 8 CZĘŚCI 
„FLORINA A” 

KPL GARN 8CZ 2 103,16 zł 206,32 zł 

10. 
BRANSOLETKA FUZE TEA COCA COLA 
HBC 

BRANSOLETKA 6 100,00 zł 600,00 zł 

11. CIŚNIENIOMIERZ ACCUMED AW150F CIŚNIE.ACUM 1 100,00 zł 100,00 zł 

12. 
EKSPRES PHILIPS DAILY COLLECTION HD 
7435/20 

EKSPR.PHIL 5 99,00 zł 495,00 zł 

13. 
ŻELAZKO PHILIPS GC 1026/30 
EASYSPEED 2000W 

ŻELAZKO.PHIL 5 92,90 zł 464,50 zł 

14. BLENDER SENSOR 2200WH 250W BLEND.SENSO 1 79,00 zł 79,00 zł 

15. 
KUBEK MIKSUJĄCY CONCEPT SM-3350 
ZIELONY 

KUBEK MIKS 6 73,00 zł 438,00 zł 

16. 
ZESTAW NOŻY SZEFA KUCHNI FF 
FISKARS 85 

NOŻE FISC 3 60,00 zł 180,00 zł 

17. 
SUSZARKA PHILIPS SALONDRY 
COMPACT HP8103/00 

SUSZARKA 10 33,48 zł 334,80 zł 

18. BON PRODUKCJI WŁASNEJ SPOŁEM 5 ZŁ BON PR. 5zł 2200 5,00 zł 11 000,00 zł 

19. 
PAPIER DO PIECZENIA BRĄZOWY 
6mx38cm RAVI 

PAP.D/PIE.RAVI 377 3,79 zł 1 428,83 zł 

20. 
RĘCZNIKI PAPIEROWE MOLA FAMILY 
EKO 2szt 

MOLA FAM A2 432 2,99 zł 1 291,68 zł 

21. CHRUPKI CHEETOS 43g CHEETOS 43g 480 1,99 zł 955,20 zł 

22. CHIPSY LAY’S 40g LAYS 40G 1420 1,89 zł 2 683,80 zł 

23. PUSZKA PEPSI 0,33l PEPSI 0,33l 480 1,49 zł 715,20 zł 

 RAZEM:  5449  25.859,31 zł 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe uczestników loterii promocyjnej pt. „Gwiazdkowa karuzela nagród Społem” 

(„Loteria”) są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu 

ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii przetwarzanych w celu jej 

przeprowadzania „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie z siedzibą przy ul. 

Żnińskiej 2, 62-200 Gniezno. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich 

danych, możesz to zrobić poprzez e-mail na adres: dane.osobowe@spolemgniezno.pl lub  listownie 

na adres: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie, ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno. 

3. Twoje dane osobowe jako uczestnika Loterii przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii 

i realizacji postanowień jej regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się 

dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Loterii wobec jej uczestników, 

wynikających z faktu przeprowadzania Loterii.  

4. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. 

administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. 

W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty 

i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności 

profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub 

wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich danych 

w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora 

danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.  

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Loterii. Niepodanie danych 

uniemożliwia wzięcie udziału w Loterii. 

6. Twoje dane osobowe są ujawniane takim kategoriom podmiotów, przy pomocy których 

przeprowadzana jest Loteria (podwykonawcom), np. dostawcom usług informatycznych, 

podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz usługi prawne itp. Twoje dane ujawniane są innym 

podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. Nie sprzedajemy ani 

nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom  zaangażowanym 

w przeprowadzanie Loterii ujawniane są tylko niezbędne dane.  

7. Dla Loterii prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.spolemgniezno.pl/loteria-

zdrapka. Reguły przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ww. strony 

internetowej znajdziesz na www.spolemgniezno.pl/loteria-zdrapka/reguły przetwarzania danych. 

8. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Loterii jest zależny od celu 

przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. 

http://www.spolemgniezno.pl/loteria-zdrapka
http://www.spolemgniezno.pl/loteria-zdrapka
http://www.spolemgniezno.pl/loteria-zdrapka/reguły
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a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Loterii dane osobowe uczestników Loterii 

przechowywane będą do końca 2024 roku, tj. upływu okresu obowiązkowego 

przechowywania dokumentacji podatkowej oraz związanej z urządzaniem loterii 

promocyjnej; 

b) w każdym przypadku dane osobowe uczestników Loterii będą przechowywane przez okres 

5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być 

w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

9. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 

chwili. Twoje prawa obejmują: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) prawo do poprawiania danych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do żądania usunięcia danych; 

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

 
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem „Społem” Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie poprzez e-mail na adres: dane.osobowe@spolemgniezno.pl 

lub listownie na adres: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie, ul. Żnińska 2, 

62-200 Gniezno. 

 

Na powyższe dane kontaktowe możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, 

z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy odnośnie tego, czy na pewno jest zgodna 

z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku 

odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie. 

 

10. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny 

opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub 

wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy 

nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach 

marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych 

procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Aby zgłosić swój 

sprzeciw, skontaktuj się z administratorem „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

w Gnieźnie poprzez e-mail na adres:dane.osobowe@spolemgniezno.pl lub listownie na adres: 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie, ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno. 

 


