REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PROGRAMU VITAY POD NAZWĄ:
„Eksplozja nagród”
(zwany dalej „Regulaminem”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Eksplozja nagród” (zwana dalej „Loterią”).
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
Podmiotem urządzającym Loterię (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454,
kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.
3. Obszar, na którym jest prowadzona Loteria.
Loteria jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 29.11.2018 r., a kończy w dniu 30.04.2019 r.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów lub dokonywania operacji uprawniających do
wzięcia udziału w Loterii.
Operacji uprawniającej do wzięcia udziału w Loterii można dokonywać na stronie vitay.pl w okresie
od 03.12.2018 r. do 10.02.2019 r. chyba że przed dniem 10.02.2019 r. zostanie dokonana prawidłowa Rejestracja
(zdefiniowana w pkt. 7 poniżej), podczas której przyznano Los (zdefiniowany poniżej) o numerze 1.600.000
(słownie: jeden milion sześćset tysięcy), po którym nie jest możliwe dalsze dokonywanie operacji uprawniających
do wzięcia udziału w Loterii.
7. Definicje.
Program VITAY - to program lojalnościowy dla klientów Stacji Paliw PKN ORLEN S.A oznakowanych logo
VITAY; którego regulamin zwany dalej Regulaminem Programu VITAY dostępny jest: pod adresem
http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html i na Stacjach Paliw.
Stacje Paliw – stacje paliw działające pod marką ORLEN na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnik Programu VITAY – Zarejestrowani Uczestnicy Programu VITAY oraz Uczestnicy Niezarejestrowani,
którzy w trybie opisanym w Regulaminie Programu VITAY lub innych regulaminach związanych z Programem
VITAY przystąpili do Programu VITAY. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY na Stacji Paliw jest
dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za
kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto oraz otrzymanie i podpisanie Głównej Karty VITAY, którą
można otrzymać na Stacji Paliw. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY za pośrednictwem Strony
Internetowej, na potrzeby loterii „Eksplozja nagród”, jest prawidłowe wypełnienie na Stronie Internetowej
elektronicznego Formularza Uczestnika skutkujące uzyskaniem dostępu do Konta Internetowego i przypisaniem
Wirtualnej Karty VITAY, a także co najmniej 48h przed dokonaniem pierwszej Rejestracji do Loterii dokonanie
jednorazowego zakupu towarów lub usług za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto na Stacji
Paliw.
Zarejestrowany Uczestnik Programu VITAY – Uczestnik Programu VITAY, który w trybie opisanym
w Regulaminie Programu VITAY lub innych regulaminach związanych z Programem VITAY przystąpił do
Programu VITAY, wypełnił Formularz Uczestnika oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY lub uzyskał
Wirtualną Kartę VITAY.

1

Uczestnik Niezarejestrowany – Uczestnik Programu VITAY inny niż Zarejestrowany Uczestnik Programu
VITAY, który w trybie opisanym w Regulaminie Programu VITAY lub innych Regulaminach VITAY w rozumieniu
Regulaminu Programu VITAY przystąpił do Programu oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY.
Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów pozostająca w dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego Programu
VITAY, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w Programie VITAY, która może być przeznaczona na wymianę na
Kupony, Prezenty lub Rabaty w rozumieniu Programu VITAY.
Główna Karta VITAY – posiadana przez Uczestnika Programu VITAY Główna Karta VITAY. Na potrzeby
niniejszego Regulaminu, przez Główną Kartę VITAY rozumie się również posiadaną przez Uczestnika Programu
VITAY Główną Kartę Klubu Super VITAY lub Główną Kartę Klubu VERVA. Szczegółowe zasady dotyczące
wydawania oraz posługiwania się Główną Kartą VITAY, Kartą Główną Klubu Super VITAY oraz Kartą Główną
Klubu VERVA określa odpowiednio Regulamin Programu VITAY, Regulamin Karty Klubu VITAY, regulamin Karty
Klubu VERVA, dostępne pod adresem vitay.pl.
Wirtualna Karta VITAY - wirtualna karta VITAY przypisywana Uczestnikom Programu VITAY za pośrednictwem
Strony Internetowej poprzez założenie i uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta Internetowego, służąca
do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników Programu VITAY w Programie VITAY oraz wymiany
Punktów VITAY na Prezenty i Kupony dostępne w ramach Programu VITAY. Szczegółowe zasady dotyczące
wydawania oraz posługiwania się Wirtualną Kartą VITAY określa Regulamin Programu VITAY. Celem uniknięcia
wątpliwości wskazuje się, iż Wirtualną Kartę VITAY posiadać mogą tylko Zarejestrowani Uczestnicy Programu
VITAY.
Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.vitay.pl. Strona
Internetowa zawiera m.in. aktualne informacje o Programie VITAY.
Konto Internetowe – część Strony Internetowej, na której Uczestnik Zarejestrowany Programu VITAY może
po zalogowaniu korzystać z funkcji samoobsługowych określonych odrębnie przez Organizatora. Zasady dostępu
oraz korzystania z Konta Internetowego uregulowano w Regulaminie korzystania z Konta Internetowego w
serwisie vitay.pl dostępnym na stronie vitay.pl.
Punkty VITAY – jednostki rozliczeniowe w Programie VITAY przyznawane Uczestnikom Programu VITAY
na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY.
Los – los wirtualny przyznany Uczestnikowi podczas Rejestracji na vitay.pl (zdefiniowanej poniżej) posiadający
przyporządkowaną liczbę porządkową z zakresu od 1 (słownie: jeden) do 1.600.000 (jeden milion sześćset
tysięcy). Do niektórych Losów na Stronie Internetowej przypisano losowo nagrody w Loterii (zwane: Losami
Wygrywającymi).
Zgłoszenie - kliknięcie przez Uczestnika przycisku „Biorę udział w Loterii” na swoim Koncie Internetowym.
Rejestracja – zaistnienie łącznie następujących zdarzeń:
a) dokonanie Zgłoszenia;
b) odjęcie przez system VITAY z salda punktowego Zarejestrowanego Uczestnika Programu VITAY
200 (słownie: dwieście) Punktów VITAY;
c) wpłynięcie do aplikacji przyznającej Losy na Stronie Internetowej potwierdzenia odjęcia punktów z Salda
Punktowego i przyznanie Uczestnikowi (o którym mowa w pkt 8 poniżej) Losu (posiadającego
przyporządkowaną liczbę porządkową z zakresu od 1 (słownie: jeden) do 1.600.000 (słownie: jeden
milion sześćset tysięcy) przez aplikację przyznającą Losy.
UCZESTNICY LOTERII
8. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być
każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a)

jest Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY posługującym się Główną Kartą VITAY
lub
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b)

jest Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY posługującym się Wirtualną Kartą VITAY, który co
najmniej 48h przed dokonaniem pierwszej Rejestracji do Loterii dokonał jednorazowego zakupu towarów
lub usług za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto na Stacji Paliw;
lub

c)

w dniach 03.12.2018 r. – 10.02.2019 r. zgodnie z Regulaminem Programu VITAY przystąpi do Programu
VITAY i stanie się Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY posługującym się Główną Kartą
VITAY
lub

d)

w dniach 03.12.2018 r. – 10.02.2019 r. zgodnie z Regulaminem Programu VITAY przystąpi do Programu
VITAY i stanie się Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY posługującym się Wirtualną Kartą
VITAY i co najmniej 48h przed pierwszą Rejestracją do Loterii dokona jednorazowego zakupu towarów
lub usług za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto na Stacji Paliw.

9. Nagród I stopnia w Loterii, o których mowa w pkt 10 lit. a Regulaminu nie mogą otrzymać pracownicy
Organizatora bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Loterii, osoby współpracujące z Organizatorem
na innej podstawie niż stosunek pracy zaangażowane w przygotowanie Loterii, członkowie władz
Organizatora, jak również wszelkie osoby niewymienione wyżej, lecz zaangażowane w przygotowanie Loterii.
RODZAJE NAGRÓD ORAZ WARTOŚĆ PULI NAGRÓD
10. Wykaz nagród w Loterii:
a. Nagroda I stopnia w postaci smartfona Samsung Galaxy S9 (64 GB), o wartości 3.599 zł (słownie: trzy
tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 400 zł
(słownie: czterysta złotych). Nagroda pieniężna przed wydaniem smartfona Samsung Galaxy S9 (64 GB)
jest potrącana przez płatnika (PKN ORLEN S.A.) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 100 nagród o
łącznej wartości 399.900 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) brutto. .
b. Nagroda II stopnia w postaci vouchera na dowolny seans filmowy odbywający się w sieci kin Cinema City
w Polsce (lista kin znajduje się na stronie internetowej www.cinema-city.pl) o wartości 35 zł (słownie:
trzydzieści pięć złotych) brutto. Voucher podlega wymianie w kasie na jeden bilet 2D. Nie obowiązuje na
seanse w salach 4DX, salach VIP, pokazy specjalne i maratony filmowe. Szczegółowe zasady realizacji
voucherów przez Cinema City zostały określone w Regulaminie Kina Cinema City znajdującym się na
stronie internetowej https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/regulamin-kina-vouchery. Voucher jest ważny do
dnia 31.03.2019 r. – 1.000 nagród o łącznej wartości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
brutto.
c. Nagroda III stopnia w postaci vouchera na hot doga standard z oferty Stop Cafe o wartości 4,99 zł
(słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto – 5.000 nagród o łącznej wartości 24.950 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) brutto.
d. Nagroda IV stopnia w postaci vouchera na dowolny gorący napój 210 ml z oferty Stop Cafe o wartości
4,99 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto – 5.000 nagród o łącznej wartości
24.950 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) brutto.
e. Nagroda V stopnia w postaci 200 pkt VITAY o wartości 0,76 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć groszy)
brutto – 300.000 nagród o łącznej wartości 228.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy
złotych) brutto.
Kupony stanowiące nagrody III i IV stopnia mogą być zrealizowane do dnia 31.03.2019 r. na stacjach paliw
ORLEN, których lista znajduje się na stronie vitay.pl.
11. Wartość wszystkich nagród w Loterii wynosi 712.800 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy osiemset
złotych) brutto.
12. Nagrody nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent (np.: nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na
jakąkolwiek kwotę pieniężną), z wyjątkiem sytuacji gdy wydanie nagrody niepieniężnej nie będzie możliwe z
przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim wypadku Organizator wypłaci laureatowi w miejsce nagrody
niepieniężnej ekwiwalent w formie nagrody pieniężnej.

3

DANE OSOBOWE
13. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.),
informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników. Kontaktowe numery telefonów do PKN
ORLEN S.A. ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
14. PKN ORLEN S.A. wyznaczył Inspektora ochrony danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN
ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
15. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane
osobowe laureatów będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Organizatora
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego oraz ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.).
16. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:
a. uczestnictwa w Loterii, zgodnie z Regulaminem,
b. rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika,
c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego, a w przypadku
laureatów odbierających jednocześnie (tj. razem w tym samym momencie) nagrody I stopnia o wartości co
najmniej 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) euro ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.),
d. dochodzenia roszczeń.
17. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych Uczestnika w celach
wskazanych w pkt. 16 Regulaminu jest odpowiednio:
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A., w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika,
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f
RODO),
c. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z prawa
podatkowego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165 j.t, ze
zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a w przypadku laureatów odbierających jednocześnie (tj. razem w
tym samym momencie) nagrody I stopnia o wartości co najmniej 2 000,00 (dwa tysiące) euro, ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz.
723 ze zm.).
18. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym
(odbiorcom) na podstawie umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
19. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na
przetwarzanie danych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych
Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw można wyrazić
ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby
PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
20. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
21. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Loterii, w tym
obsługi procesu reklamacji oraz wydania nagrody w Loterii. Odmowa podania przez Uczestnika danych
osobowych uniemożliwi udział w Loterii, a także realizację reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika lub
wydanie nagród czy realizację obowiązków ustawowych przez PKN ORLEN S.A.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
22. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik będący Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY musi
łącznie:
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a) posiadać na Saldzie Punktowym co najmniej 200 (słownie: dwieście) Punktów VITAY, z tym
zastrzeżeniem, iż w przypadku Zarejestrowanych Uczestników Programu VITAY posiadających Wirtualną
Kartę VITAY, Punkty VITAY zgromadzone na Saldzie Punktowym mogą być wykorzystane na potrzeby
Loterii wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik dokonał co najmniej 48h przed dokonaniem pierwszej
Rejestracji do Loterii jednorazowego zakupu towarów lub usług za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł
(jeden złoty) brutto na Stacji Paliw;
b) w dniach 03.12.2018 r. – 10.02.2019 r. (z zastrzeżeniem pkt 6 Regulaminu) dokonać za pośrednictwem
swojego Konta Internetowego w serwisie vitay.pl. Zgłoszenia, którego Rejestracja w Loterii zostanie
prawidłowo dokonana w ww. terminie, oraz
c) uprzednio zapoznać się z Regulaminem Loterii i zaakceptować jego treść poprzez odznaczenie
checkboxu na swoim Koncie Internetowym w serwisie vitay.pl (zapoznanie się i akceptacja Regulaminu
wyrażona przy składaniu pierwszego Zgłoszenia przez danego Uczestnika obejmuje również kolejne
Zgłoszenia dokonane przez tego Uczestnika), oraz
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dokonując Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na odjęcie z Salda Punktowego 200 (słownie: dwieście)
Punktów VITAY.
23. Jeżeli w trakcie Rejestracji dokonywanej w ramach zgłaszania udziału w Loterii, wystąpi błąd systemu
obsługującego Loterię, Uczestnik otrzymuje komunikat „Błąd systemu. Spróbuj ponownie później. W
przypadku pobrania punktów z Twojego konta, zostaną one automatycznie zwrócone w ciągu maksymalnie 5
dni roboczych, celem przyspieszenia zwrotu prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 801 167 536 (koszt
połączenia zgodny z taryfą operatora) lub pod numerem dostępnym dla tel. komórkowych 502 167 536 (koszt
połączenia zgodny z taryfą operatora)”. Wystąpienie błędu systemu oznacza, iż Rejestracja w Loterii nie
została dokonana prawidłowo w związku z czym w ramach danej Rejestracji Uczestnikowi nie został
przyznany Los. Jeśli w takim wypadku z Salda Punktowego Uczestnika zostały pobrane Punkty VITAY, są
one automatycznie zwracane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, przy czym w celu przyspieszenia zwrotu
Punktów VITAY Uczestnik może skontaktować się z infolinią pod numerem 801 167 536 (z tel. komórkowych
502 167 536), w takim wypadku Punkty VITAY są zwracane w ciągu dwóch dni roboczych. Koszt połączenia z
infolinią jest zgodny z taryfą operatora.
24. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie wg procedury przedstawionej w pkt 22 Regulaminu.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD
25. Najpóźniej w dniu 30.11.2018 r. w kancelarii notarialnej jest złożona koperta, w której znajduje się lista Losów
Wygrywających tj. Losów z przypisanymi numerami z zakresu od 1 (słownie: jeden) do 1.600.000 (słownie:
jeden milion sześćset tysięcy), do których przypisane są losowo nagrody II, III, IV, V stopnia. Przypisanie
nagród odbywa się poprzez ręczne wskazanie numerów Losów wygrywających daną nagrodę.
26. Do Losów zostaną przypisane nagrody w następującej ilości:
• 1 000 nagród II stopnia,
• 5 000 nagród III stopnia
• 5 000 nagród IV stopnia
• 300 000 nagród V stopnia.
27. Podczas Rejestracji zgodnie z pkt 22 Regulaminu, Uczestnikowi jest przyznawany Los z przypisanym
numerem z zakresu od 1 (słownie: jeden) do 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) zgodnie z
kolejnością tj. czasem wpłynięcia do aplikacji przyznającej Losy na Stronie Internetowej potwierdzenia o
odjęciu punktów z salda punktowego Uczestnika. Każdy przyznany Los ma szansę na wygranie jednej z
nagród II, III, IV, lub V stopnia, przypisanych wcześniej losowo do Losów o numerach od 1 (słownie: jeden) do
1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 25 i 26
Regulaminu. Przyznawanie nagród II, III, IV lub V stopnia do Losów, następuje w terminie w jakim możliwe
jest przeprowadzenie prawidłowej Rejestracji (tj. z zastrzeżeniem pkt 6 Regulaminu, w dniach 03.12.2018 r. –
10.02.2019 r.), bezpośrednio po dokonaniu prawidłowej Rejestracji. Nagrody przyznawane są tym
Uczestnikom, których Losom, zgodnie z kolejnością wpływu do aplikacji przyznającej Losy, przypisane zostały
liczby porządkowe odpowiadające Losom wygrywającym (dalej: „Przyznanie Nagród”).
Pojawienie się w serwisie VITAY jednego z komunikatów:
• „Gratulacje! Wygrałeś voucher na bilet do kina Cinema City”,
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•
•

„Gratulacje! Wygrałeś voucher na hot doga standard z oferty Stop Cafe”,
„Gratulacje! Wygrałeś voucher na gorący napój 210 ml z oferty Stop Cafe”,
„Gratulacje! Wygrałeś 200 pkt VITAY” .

oznacza, iż Rejestracja danego Uczestnika w Loterii została dokonana prawidłowo - a do przyznanego
Uczestnikowi Losu została uprzednio przyporządkowana liczba porządkowa odpowiadająca jednemu z Losów
Wygrywających, znajdująca się na liście złożonej w kancelarii notarialnej zgodnie z pkt 25 Regulaminu.
Pojawienie się w serwisie VITAY komunikatu:
• „Tym razem się nie udało. Spróbuj ponownie!”
oznacza, iż Rejestracja danego Uczestnika w Loterii została dokonana prawidłowo, ale do przyznanego
Uczestnikowi Losu została uprzednio przyporządkowana liczba porządkowa nie odpowiadająca żadnemu
Losowi Wygrywającemu.
28. Jeżeli liczba dokonanych w okresie od 03.12.2018 r. do 10.02.2019 r. prawidłowych Rejestracji jest mniejsza
niż liczba wszystkich Losów, a pośród Losów, które nie zostały przyznane, znajdują się Losy, którym
przypisane zostały liczby porządkowe, do których zostały wcześniej losowo przypisane Losy Wygrywające,
nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
POWIADOMIENIE O PRZYZNANEJ WYGRANEJ
29. Laureaci nagrody II stopnia, którzy dokonali Rejestracji zgodnie z pkt 22 Regulaminu otrzymują w serwisie
vitay.pl, bezpośrednio po Przyznaniu Nagrody komunikat o treści: „Gratulacje! Wygrałeś voucher na bilet do
kina Cinema City”.
30. Laureaci nagrody III stopnia, którzy dokonali Rejestracji zgodnie z pkt 22 Regulaminu, otrzymują w serwisie
vitay.pl, bezpośrednio po Przyznaniu Nagrody komunikat o treści: „Gratulacje! Wygrałeś voucher na hot doga
standard z oferty Stop Cafe”.
31. Laureaci nagrody IV stopnia, którzy dokonali Rejestracji zgodnie z pkt 22 Regulaminu, otrzymują w serwisie
vitay.pl, bezpośrednio po Przyznaniu Nagrody komunikat o treści: „Gratulacje! Wygrałeś voucher na gorący
napój 210 ml z oferty Stop Cafe”.
32. Laureaci nagrody V stopnia, którzy dokonali Rejestracji zgodnie z pkt 22 Regulaminu, otrzymują w serwisie
vitay.pl, bezpośrednio po Przyznaniu Nagrody komunikat o treści: „Gratulacje! Wygrałeś 200 punktów VITAY”.
LOSOWANIA NAGRÓD I STOPNIA
33. Losowania nagród I stopnia są przeprowadzane w biurze Organizatora w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12
pod nadzorem Komisji.
34. Losowania odbywają się poprzez losowy wybór, który zostanie przeprowadzony według następujących zasad:
•

•
•

•

•

w programie komputerowym każdemu prawidłowo przyznanemu Losowi, który bierze udział w danym
losowaniu (zgodnie z pkt 35 Regulaminu), przydzielony jest unikalny numer (ID od 1 do X), zgodny z
kolejnością przyznawania Losów w danym dniu lub tygodniu, gdzie liczba „X” oznacza liczbę równą liczbie
Losów biorących udział w danym losowaniu;
losowanie zwycięskiego Losu polega na wylosowaniu z urn piłeczek z cyframi, które utworzą unikalny
numer ID, który jest przydzielony do zwycięskiego Losu;
z zastrzeżeniem zdania następnego, urny zawierają piłeczki z cyframi z zakresu od 0 do 9. W przypadku
urny przeznaczonej do losowania pierwszej cyfry unikalnego numeru ID, ilość i wartość piłeczek
uzależniona jest od maksymalnej wartości odpowiednio pierwszej cyfry w liczbie X (tj. najwyższego
unikalnego numeru ID); np: w przypadku gdy pierwsza cyfra w liczbie X wynosi 2 wówczas w urnie znajdą
się 3 piłeczki z cyframi: 0, 1 oraz 2;
liczba urn, z których losowane są piłeczki uzależniona jest od liczby Losów biorących udział w losowaniu
zgodnie z pkt 35 Regulaminu, tj. liczba urn odpowiada liczbie cyfr w liczbie X (przykład: gdy liczba Losów
biorących udział w danym losowaniu wynosi 17251, urn będzie pięć);
losowanie piłeczek z cyframi, które utworzą numer (ID) przydzielony do zwycięskiego Losu odbywa się
począwszy od urny przeznaczonej do losowania liczby jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek, itd.
(przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra

6

•

wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej
urnie to 0, zwycięskim Losem jest Los do którego został przydzielony numer (ID) 5142);
w przypadku gdy powstała w wyniku losowania liczba, jest równa 0 lub przewyższa wartość liczby X,
wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie, aż do momentu gdy powstała w wyniku losowania
liczba utworzy liczbę z zakresu od 1 do X.

Losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania odpowiedniej liczby nagród I stopnia.
TERMINY LOSOWAŃ NAGRÓD I STOPNIA
35. W każdym terminie wskazanym w zestawieniu poniżej (tabela) przeprowadzonych jest:
a) 7 losowań dziennych nagród I stopnia, z wyłączeniem losowań przeprowadzonych w dniu 03.01.2019 r. (z
zastrzeżeniem pkt 36 Regulaminu), w którym odbywa się 14 losowań dziennych nagród I stopnia. W
każdym losowaniu dziennym losowany jest jeden laureat nagrody I stopnia. Każde losowanie dzienne
odbywa się wyłącznie z udziałem Losów przyznanych w Loterii Uczestnikom Loterii w poszczególnych
dniach, zdefiniowanych w kolumnie poniżej pod nazwą „Data przyznania Losu”;
b) 1 losowanie tygodniowe nagród I stopnia, z wyłączeniem losowania przeprowadzonego w dniu
03.01.2019r. (z zastrzeżeniem pkt 36 Regulaminu), w którym odbywają się 2 losowania tygodniowe
nagród I stopnia. W każdym losowaniu tygodniowym losowanych jest 3 laureatów nagrody I stopnia.
Każde losowanie tygodniowe odbywa się wyłącznie z udziałem Losów przyznanych w Loterii Uczestnikom
Loterii w danym tygodniu, zdefiniowanym w kolumnie poniżej pod nazwą „Data przyznania Losu”

Numer
losowania

Data
losowanie

Rodzaj
losowania

Ilość
losowanych
nagród I
stopnia

od

do

1

2018-12-11

dzienne

1

2018-12-03 00:00

2018-12-03 23:59

2

2018-12-11

dzienne

1

2018-12-04 00:00

2018-12-04 23:59

3

2018-12-11

dzienne

1

2018-12-05 00:00

2018-12-05 23:59

4

2018-12-11

dzienne

1

2018-12-06 00:00

2018-12-06 23:59

5

2018-12-11

dzienne

1

2018-12-07 00:00

2018-12-07 23:59

6

2018-12-11

dzienne

1

2018-12-08 00:00

2018-12-08 23:59

7

2018-12-11

dzienne

1

2018-12-09 00:00

2018-12-09 23:59

8

2018-12-11

tygodniowe

3

2018-12-03 00:00

2018-12-09 23:59

9

2018-12-18

dzienne

1

2018-12-10 00:00

2018-12-10 23:59

10

2018-12-18

dzienne

1

2018-12-11 00:00

2018-12-11 23:59

11

2018-12-18

dzienne

1

2018-12-12 00:00

2018-12-12 23:59

11

2018-12-18

dzienne

1

2018-12-13 00:00

2018-12-13 23:59

13

2018-12-18

dzienne

1

2018-12-14 00:00

2018-12-14 23:59

14

2018-12-18

dzienne

1

2018-12-15 00:00

2018-12-15 23:59

15

2018-12-18

dzienne

1

2018-12-16 00:00

2018-12-16 23:59

16

2018-12-18

tygodniowe

3

2018-12-10 00:00

2018-12-16 23:59

17

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-17 00:00

2018-12-17 23:59

18

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-18 00:00

2018-12-18 23:59

19

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-19 00:00

2018-12-19 23:59

20

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-20 00:00

2018-12-20 23:59

21

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-21 00:00

2018-12-21 23:59

22

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-22 00:00

2018-12-22 23:59

23

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-23 00:00

2018-12-23 23:59

24

2019-01-03

tygodniowe

3

2018-12-17 00:00

2018-12-23 23:59

25

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-24 00:00

2018-12-24 23:59

26

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-25 00:00

2018-12-25 23:59

27

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-26 00:00

2018-12-26 23:59

28

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-27 00:00

2018-12-27 23:59

29

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-28 00:00

2018-12-28 23:59

Data przyznania Losu
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30

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-29 00:00

2018-12-29 23:59

31

2019-01-03

dzienne

1

2018-12-30 00:00

2018-12-30 23:59

32

2019-01-03

tygodniowe

3

2018-12-24 00:00

2018-12-30 23:59

33

2019-01-08

dzienne

1

2018-12-31 00:00

2018-12-31 23:59

34

2019-01-08

dzienne

1

2019-01-01 00:00

2019-01-01 23:59

35

2019-01-08

dzienne

1

2019-01-02 00:00

2019-01-02 23:59

36

2019-01-08

dzienne

1

2019-01-03 00:00

2019-01-03 23:59

37

2019-01-08

dzienne

1

2019-01-04 00:00

2019-01-04 23:59

38

2019-01-08

dzienne

1

2019-01-05 00:00

2019-01-05 23:59

39

2019-01-08

dzienne

1

2019-01-06 00:00

2019-01-06 23:59

40

2019-01-08

tygodniowe

3

2018-12-31 00:00

2019-01-06 23:59

41

2019-01-15

dzienne

1

2019-01-07 00:00

2019-01-07 23:59

42

2019-01-15

dzienne

1

2019-01-08 00:00

2019-01-08 23:59

43

2019-01-15

dzienne

1

2019-01-09 00:00

2019-01-09 23:59

44

2019-01-15

dzienne

1

2019-01-10 00:00

2019-01-10 23:59

45

2019-01-15

dzienne

1

2019-01-11 00:00

2019-01-11 23:59

46

2019-01-15

dzienne

1

2019-01-12 00:00

2019-01-12 23:59

47

2019-01-15

dzienne

1

2019-01-13 00:00

2019-01-13 23:59

48

2019-01-15

tygodniowe

3

2019-01-07 00:00

2019-01-13 23:59

49

2019-01-22

dzienne

1

2019-01-14 00:00

2019-01-14 23:59

50

2019-01-22

dzienne

1

2019-01-15 00:00

2019-01-15 23:59

51

2019-01-22

dzienne

1

2019-01-16 00:00

2019-01-16 23:59

52

2019-01-22

dzienne

1

2019-01-17 00:00

2019-01-17 23:59

53

2019-01-22

dzienne

1

2019-01-18 00:00

2019-01-18 23:59

54

2019-01-22

dzienne

1

2019-01-19 00:00

2019-01-19 23:59

55

2019-01-22

dzienne

1

2019-01-20 00:00

2019-01-20 23:59

56

2019-01-22

tygodniowe

3

2019-01-14 00:00

2019-01-20 23:59

57

2019-01-29

dzienne

1

2019-01-21 00:00

2019-01-21 23:59

58

2019-01-29

dzienne

1

2019-01-22 00:00

2019-01-22 23:59

59

2019-01-29

dzienne

1

2019-01-23 00:00

2019-01-23 23:59

60

2019-01-29

dzienne

1

2019-01-24 00:00

2019-01-24 23:59

61

2019-01-29

dzienne

1

2019-01-25 00:00

2019-01-25 23:59

62

2019-01-29

dzienne

1

2019-01-26 00:00

2019-01-26 23:59

63

2019-01-29

dzienne

1

2019-01-27 00:00

2019-01-27 23:59

64

2019-01-29

tygodniowe

3

2019-01-21 00:00

2019-01-27 23:59

65

2019-02-05

dzienne

1

2019-01-28 00:00

2019-01-28 23:59

66

2019-02-05

dzienne

1

2019-01-29 00:00

2019-01-29 23:59

67

2019-02-05

dzienne

1

2019-01-30 00:00

2019-01-30 23:59

68

2019-02-05

dzienne

1

2019-01-31 00:00

2019-01-31 23:59

69

2019-02-05

dzienne

1

2019-02-01 00:00

2019-02-01 23:59

70

2019-02-05

dzienne

1

2019-02-02 00:00

2019-02-02 23:59

71

2019-02-05

dzienne

1

2019-02-03 00:00

2019-02-03 23:59

72

2019-02-05

tygodniowe

3

2019-01-28 00:00

2019-02-03 23:59

73

2019-02-12

dzienne

1

2019-02-04 00:00

2019-02-04 23:59

74

2019-02-12

dzienne

1

2019-02-05 00:00

2019-02-05 23:59

75

2019-02-12

dzienne

1

2019-02-06 00:00

2019-02-06 23:59

76

2019-02-12

dzienne

1

2019-02-07 00:00

2019-02-07 23:59

77

2019-02-12

dzienne

1

2019-02-08 00:00

2019-02-08 23:59

78

2019-02-12

dzienne

1

2019-02-09 00:00

2019-02-09 23:59

79

2019-02-12

dzienne

1

2019-02-10 00:00

2019-02-10 23:59

8

80

2019-02-12

tygodniowe

3

2019-02-04 00:00

2019-02-10 23:59

36. Jeżeli przed dniem 10.02.2019 r. zostanie dokonana prawidłowa Rejestracja, podczas której przyznano Los o
numerze 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy), po którym nie jest możliwe dalsze dokonywanie
operacji uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, wówczas:
a) losowanie dzienne za dzień w którym nie było możliwe dokonywanie operacji uprawniających do wzięcia
udziału w Loterii nie odbywa się, a nagroda I stopnia przechodzi do losowania dodatkowego, o którym
mowa w pkt 37 Regulaminu;
b) losowanie tygodniowe (w którego zakres nie wchodzi żaden przyznany Los) nie odbywa się, a nagrody I
stopnia przechodzą do losowania dodatkowego, o którym mowa w pkt 37 Regulaminu. W przypadku, gdy
w losowaniu tygodniowym bierze udział mniejsza ilość Losów, niż nagród I stopnia, które mają zostać
wylosowane w danym losowaniu tygodniowym, wówczas niewylosowana/e nagroda/y I stopnia
przechodzą do losowania dodatkowego, o którym mowa w pkt 37 Regulaminu.
DODATKOWE LOSOWANIE NAGRÓD I STOPNIA
37. Losowanie dodatkowe nagród I stopnia zostanie przeprowadzone w dniu 12.02.2019 r. spośród wszystkich
Losów przyznanych w Loterii Uczestnikom Loterii, z zastrzeżeniem zdania następnego. W losowaniu
dodatkowym nagród I stopnia nie biorą udziału Losy, które wylosowane zostały na zasadach wskazanych w
pkt 35 Regulaminu (tj. wygrały już jedną nagrodę I stopnia). Podczas losowania dodatkowego zostaną
rozlosowane nagrody I stopnia, które nie zostały rozlosowane podczas losowań określonych w pkt 35
Regulaminu, w przypadkach wskazanych w pkt 36 Regulaminu.
38. W przypadku, gdy wszystkie nagrody I stopnia zostaną rozlosowane na zasadach wskazanych w pkt 35
Regulaminu, dodatkowe losowanie nagród I stopnia nie zostanie przeprowadzone.
POWIADOMIENIE O WYLOSOWANEJ NAGRODZIE I STOPNIA
39. W ciągu jednego dnia roboczego od dnia losowania, do wylosowanych laureatów nagród I stopnia wysyłana
jest informacja o wygranej na adres e-mail, zarejestrowany w serwisie vitay.pl. W e-mailu wysyłany jest link
z formularzem oświadczenia laureata nagrody I stopnia do wydrukowania, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, podaje swoje dane osobowe oraz numer Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY,
z której na potrzeby uzyskania Losu Wygrywającego zostały pobrane Punkty zgodnie z pkt. 22 Regulaminu
oraz składa oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 8 i 9 Regulaminu). Laureat
nagrody I stopnia, celem umożliwienia Organizatorowi przekazania mu nagrody, zobowiązany jest wypełnić
formularz, podpisać i odesłać go przesyłką rejestrowaną lub dostarczyć osobiście na adres: PKN ORLEN S.A.
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, z dopiskiem „Eksplozja nagród - oświadczenie”. Doręczenie do
Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza musi nastąpić w terminie do dnia
28.02.2019 r.. Formularz, który zostanie doręczony do Organizatora po ww. terminie, nie zostanie
uwzględniany.
40. Organizator zastrzega, iż w przypadku zamiaru jednoczesnego (tj. w tym samym momencie) odbioru przez
laureata nagrody I stopnia, kilku nagród I stopnia, o łącznej wartości co najmniej 2 000,00 (słownie: dwa
tysiące)
euro,
Organizator
wyśle
do
ww.
laureata
na
adres
e-mail
zarejestrowany
w serwisie vitay.pl, nie później niż do dnia 04.03.2019 r., informację o konieczności doręczenia przez tego
laureata:
a) wypełnionego i podpisanego kwestionariusza AML (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu)
oraz
b) kserokopii dowodu osobistego lub drugiej strony paszportu zawierającej dane osobowe,
oraz
c) kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata np. prawa jazdy, legitymacji ze
zdjęciem.
Wypełniony kwestionariusz AML wraz z kserokopią dwóch dokumentów, o których mowa pod lit. b i c powyżej,
laureat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką rejestrowaną na adres: PKN ORLEN
S.A., ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem „Eksplozja nagród”, do dnia 15.03.2019 r., przy czym za
datę wpływu dokumentów uznaje się datę doręczenia dokumentów do Organizatora. Dokumenty, które wpłyną
do Organizatora po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, nie są uwzględniane.
41. W kwestionariuszu AML (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i o którym mowa w pkt 40
Regulaminu), laureat podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
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c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,
d) państwo urodzenia,
e) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) adres zamieszkania,
g) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej - w przypadku laureata będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,
które to dane są niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z Ustawy z 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.);
WERYFIKACJA
42. Jeżeli laureat nagrody I stopnia nie spełni któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 39-41 Regulaminu,
nagroda nie jest wydawana i pozostaje w dyspozycji Organizatora.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
43. Lista laureatów nagród I stopnia w postaci imienia i czterech ostatnich liczb z numeru Głównej Karty VITAY
lub Wirtualnej Karty VITAY, publikowana jest sukcesywnie w serwisie vitay.pl po stwierdzeniu prawa
do przyznania nagrody.
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
44. Nagroda I stopnia wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 29.03.2019 r.
45. Nagroda II, III, IV stopnia w postaci vouchera z unikatowym kodem wysyłana jest na adres e-mail laureata
nagrody II, III, IV stopnia, zarejestrowany w serwisie vitay.pl najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu
otrzymania komunikatu o wygranej, o którym mowa w pkt. 27 Regulaminu.
46. Nagrody II, III, IV stopnia mogą zostać zrealizowane do dnia 31.03.2019 r.
47. Nagrody III i IV stopnia mogą być zrealizowane wyłącznie na stacjach paliw ORLEN, których lista znajduje się
na stronie vitay.pl. Aby zrealizować kupon stanowiący nagrodę III lub IV stopnia należy przed rozpoczęciem
transakcji okazać pracownikowi stacji paliw ORLEN znajdującej się na liście, o której mowa w zdaniu
poprzednim wydruk kuponu lub kupon na urządzeniu mobilnym. Wskazuje się, że przy realizacji kuponu
stanowiącego nagrodę III lub IV stopnia nie są Uczestnikowi Programu VITAY naliczane Punkty VITAY, które
przysługiwałyby za standardowy zakup takich produktów. Kupon nie uprawnia do żądania udzielenia rabatu
na inne produkty. Jeden kupon może zostać wykorzystany tylko jeden raz. Sprzedawca ma prawo odmówić
realizacji kuponu, gdy w oparciu o odczyt z systemu zostanie stwierdzone, iż dany kupon został uprzednio
zrealizowany.
48. Wydanie nagrody II, III, IV stopnia nastąpi najpóźniej do dnia 15.02.2019 r.
49. Nagroda V stopnia wydawana jest automatycznie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania komunikatu
o wygranej, o którym mowa w pkt. 27 Regulaminu, najpóźniej do dnia 12.02.2019 r. poprzez doliczenie
wygranych Punktów Programu VITAY do Salda Punktowego laureata nagrody V stopnia.
50. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem
procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165 j.t. ze
zm.).
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
51. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 j.t. z późn. zm ).

SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII

10

52. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii
(zwaną dalej „Komisją”) i wydał regulamin jej działania, który dostępny jest w siedzibie Organizatora. W skład
Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
53. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii wyłącznie na piśmie do dnia 15.04.2019 r.
(data wpływu reklamacji do Organizatora).
54. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej
(przesyłką rejestrowaną lub osobiście) i doręczone na adres: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12, 00-085
Warszawa z dopiskiem: „Eksplozja nagród – reklamacja” w terminie wskazanym w pkt 53 Regulaminu.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Loterii, dokładny adres zamieszkania, miejsce i
datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść żądania
oraz podpis Uczestnika Loterii.
55. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 15 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji
do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Uczestnikowi
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. Ponadto wskazuje
się, że Uczestnicy mogą dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych, w tym za pomocą pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (w szczególności może zwrócić się o pomoc do
organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów), również w
przypadku niezłożenia reklamacji.
TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
56. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
57. W przypadku zgłoszenia reklamacji, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
58. Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie.
59. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
60. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Loterii na stronie internetowej www.vitay.pl. Na pisemne
życzenie Uczestnika Loterii, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty
ze znaczkiem na adres: PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Eksplozja nagród –
regulamin”.
61. Integralną część Regulaminu stanowi następujący załącznik:
• Załącznik nr 1 - formularz oświadczenia laureata nagrody I stopnia,
• Załącznik nr 2 – kwestionariusz AML.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:
„Eksplozja nagród”
formularz oświadczenia laureata nagrody I stopnia
Ja, niżej podpisany/a:
(proszę wypełnić poniższe dane)
imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania (ulica, nr domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość):…………………………………………
numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………….
adres do doręczenia nagrody, jeżeli jest inny niż zamieszkania: ……………………………………. …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj i numer dowodu tożsamości: …………………………………………………………,……………………………..

PESEL: …………………………………………..………………...……….,
(w przypadku braku PESEL proszę wpisać datę urodzenia i obywatelstwo)

oświadczam, że:
- jestem Zarejestrowanym Uczestnikiem Programu VITAY i posiadaczem karty VITAY o
numerze………………………………………., powiązanej z Kontem w serwisie vitay.pl z której pobrano punkty
VITAY za wydanie Losu Wygrywającego
- przed wzięciem udziału w Loterii zapoznałem/-am się z Regulaminem loterii promocyjnej pod nazwą „Eksplozja
nagród” (dalej: „Regulamin”) i zaakceptowałem jego treść;
- jestem osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie jestem:
•
pracownikiem Organizatora Loterii bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie Loterii,
•
osobą współpracującą z Organizatorem Loterii na innej podstawie niż stosunek pracy zaangażowaną
w przygotowanie Loterii,
•
członkiem władz Organizatora Loterii,
•
osobą niewymienioną wyżej, lecz zaangażowaną w przygotowanie Loterii.

___________________________________________
Czytelnie imię i nazwisko (własnoręczny podpis)
laureata

______________________
miejscowość, data

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Loterii zgodnie z Regulaminem Loterii i obowiązującymi przepisami prawa

___________________________________________
Czytelnie imię i nazwisko (własnoręczny podpis)
laureata

_____________________
miejscowość, data
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KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.), informuje, że jest
administratorem danych osobowych Uczestników. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. ORLEN: (24) 256
00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
PKN ORLEN S.A. wyznaczył Inspektora ochrony danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN
S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe
laureatów będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w szczególności podatkowego oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.).
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:
a. uczestnictwa w Loterii, zgodnie z Regulaminem,
b. rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika,
c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego, a w przypadku laureatów
odbierających jednocześnie (tj. razem w tym samym momencie) nagrody I stopnia o wartości co najmniej 2 000,00
(słownie: dwa tysiące) euro ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.),
d. dochodzenia roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w pkt. 4
powyżej jest odpowiednio:
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A., w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),
c. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z prawa podatkowego
oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165 j.t, ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO a w przypadku laureatów odbierających jednocześnie (tj. razem w tym samym momencie) nagrody I
stopnia o wartości co najmniej 2 000,00 (dwa tysiące) euro, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.).
Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom)
na podstawie umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia
danych do innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w
każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na
podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres
poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Loterii, w tym obsługi procesu
reklamacji oraz wydania nagrody w Loterii. Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi udział w
Loterii, a także realizację reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika lub wydanie nagród czy realizację obowiązków
ustawowych przez PKN ORLEN S.A.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:
„Eksplozja nagród”

formularz kwestionariusza AML
Część I. Dane laureata
Laureat będący osobą fizyczną:
1.
Imię i nazwisko:

_____________________

2.

Obywatelstwo:

3.

Numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – data
urodzenia):

4.

Państwo urodzenia:

5.

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport,
dowód osobisty):

6.

Adres zamieszkania:

7.

Czy laureat prowadzi działalność gospodarczą:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________

⎕ tak
⎕ nie
8.

Jeśli laureat prowadzi działalność gospodarczą:
Nazwa (firmy):
NIP:
Adres
głównego
miejsca
wykonywania
gospodarczej:

_____________________
_____________________
działalności
_____________________

Czy laureat jest reprezentowany przez pełnomocnika/osobę upoważnioną do reprezentacji (opiekuna,
kuratora/rodzica)?
⎕ tak
⎕ nie
Dane osoby reprezentującej laureata:
Imię i nazwisko:
_____________________
Obywatelstwo:
_____________________
Numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – data
urodzenia):
_____________________
Państwo urodzenia:
_____________________
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport,
dowód osobisty):
_____________________
Na podstawie jakiego dokumentu reprezentowany jest laureat:
______________________________________________________________
(wskazać rodzaj dokumentu, datę i miejsce wystawienia, inne cechy dokumentu)

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od laureata przedstawienia
potwierdzających prawdziwość danych podanych w kwestionariuszu AML.

dokumentów

_______________________
(Czytelny podpis laureata)
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CZEŚĆ II – Wzór oświadczenia o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członku rodziny osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobie znanej, jako bliski współpracownik osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne

___________________, dnia _________________
(miejscowość)
(data)

Imię i nazwisko laureata: ________________
PESEL: ________________

Oświadczenie o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Niniejszym oświadczam, że jestem:
⎕ osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
⎕ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
⎕ współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.
2018 poz. 723 ze zm.).
Ustawowa data zakończenia
_________________________.

kadencji

osoby

zajmującej

eksponowane

stanowisko

polityczne

⎕ Niniejszym oświadczam, że nie jestem żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

_______________________
(czytelny podpis laureata)
WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA:
1. Za osobę zajmującą eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub
pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów;
b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów;
c. członków organów zarządzających partii politycznych;
d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których
decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów
apelacyjnych;
e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP;
f. ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów
przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące
równoważne funkcje w tych organizacjach;
i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów
wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
2. Za osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
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a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z
taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej
korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
3. Za członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym
pożyciu;
c. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.), informuje, że jest
administratorem danych osobowych Uczestników. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. ORLEN: (24) 256
00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
PKN ORLEN S.A. wyznaczył Inspektora ochrony danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN
S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe
laureatów będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w szczególności podatkowego oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.).
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:
a. uczestnictwa w Loterii, zgodnie z Regulaminem,
b. rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika,
c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego, a w przypadku laureatów
odbierających jednocześnie (tj. razem w tym samym momencie) nagrody I stopnia o wartości co najmniej 2 000,00
(słownie: dwa tysiące) euro ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.),
d. dochodzenia roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w pkt. 4
powyżej jest odpowiednio:
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A., w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),
c. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z prawa podatkowego
oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165 j.t, ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO a w przypadku laureatów odbierających jednocześnie (tj. razem w tym samym momencie) nagrody I
stopnia o wartości co najmniej 2 000,00 (dwa tysiące) euro, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.).
Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom)
na podstawie umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia
danych do innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w
każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na
podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres
poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Loterii, w tym obsługi procesu
reklamacji oraz wydania nagrody w Loterii. Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi udział w
Loterii, a także realizację reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika lub wydanie nagród czy realizację obowiązków
ustawowych przez PKN ORLEN S.A.
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