
1 
 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Blikomania” 
 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII  
 

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Cypryjskiej 72 (kod pocztowy: 02-761), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000493783, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, o kapitale zakładowym w wysokości 13 626 000 zł, dalej 

zwana „Organizatorem”.  

 

1.2. Definicje: 

 

1.2.1. Organizator – Polski Standard Płatności Sp. z o.o. 

1.2.2. Loteria – loteria promocyjna organizowana pod nazwą „Blikomania” mająca na celu promowanie 

płatności mobilnych obsługiwanych przez Organizatora 

1.2.3. Bank – bank będący uczestnikiem Systemu BLIK udostępniający usługi umożliwiające wykonanie 

Transakcji BLIK, który zawarł z Organizatorem umowę. tj. Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., BZ 

WBK S.A., Getin Noble Bank S.A.,  ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., BGŻ BNP 

Paribas S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., a także Bank Pekao S.A. oraz Credit Agricole S.A., które zostaną 

włączone najpóźniej do dnia 1 czerwca 2018r  

1.2.4. System BLIK - system płatności detalicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o 

ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz 

zasadach nadzoru nad tymi systemami prowadzony przez Organizatora na podstawie zezwolenia Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego nr D/III/SP/2014 PSP oraz Schemat Płatniczy BLIK prowadzony na 

podstawie decyzji Prezesa NBP z dnia 19.10.2017 nr D/1/S.C./2017  

1.2.5. Użytkownik BLIKa – osoba fizyczna korzystająca z co najmniej jednej aplikacji mobilnej wydanej 

przez Bank będący uczestnikiem Systemu BLIK umożliwiającej wykonanie Transakcji BLIK.  

1.2.6. Uczestnik – Użytkownik BLIKa uczestniczący w Loterii zgodnie z warunkami określonymi w 

Regulaminie 

1.2.7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Loterii 

1.2.8. Transakcja BLIK – wykonana przez Użytkownika BLIKa transakcja płatnicza obsługiwana przez Bank 

zrealizowana przy wykorzystaniu Kodu BLIK, Czeku BLIK lub Aliasu BLIK  

1.2.9. Zgłoszenie – rejestracja Użytkownika BLIKa w systemie informatycznym wykorzystywanym przez 

Organizatora do obsługi Loterii polegająca na przypisaniu  na potrzeby Loterii przez system informatyczny 

unikalnego numeru identyfikacyjnego Użytkownikowi BLIKa przesyłającemu wypełniony formularz 

rejestracyjny zgodnie z  zapisem niniejszego Regulaminu. 

1.2.10. Zwycięzca Losowania – osoba wyłoniona w losowaniu organizowanym w ramach Loterii, która 

wykonała co najmniej jedną Transakcję BLIK spełniającą warunki określone w Regulaminie w okresie, 

którego dotyczy dane losowanie. 

1.2.11. Kod BLIK – sześciocyfrowy kod służący do autoryzacji Transakcji BLIK.  

1.2.12. Czek BLIK – dziewięciocyfrowy kod służący do autoryzacji Transakcji BLIK. 

1.2.13. Alias BLIK – inne niż Kod BLIK oraz Czek BLIK narzędzie autoryzacyjne BLIK udostępniane 

Użytkownikom BLIKa przez Bank.  
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1.2.14. Komisja Nadzoru Loterii – komisja powołana przez Organizatora do nadzorowania prawidłowości 

przebiegu Loterii  

1.2.15. Laureat Rezerwowy - osoba wyłoniona w losowaniu organizowanym w ramach Loterii, która 

wykonała co najmniej jedną Transakcję BLIK spełniającą warunki określone w Regulaminie w okresie, 

którego dotyczy dane losowanie; Laureat Rezerwowy uzyskuje prawo do nagrody losowanej w ramach 

Loterii w przypadku zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość przyznania danej nagrody 

Zwycięzcy Losowania uprawnionemu do nagrody przysługującej w ramach danego losowania 

1.2.16. Kalendarz Losowań – załączony do Regulaminu harmonogram poszczególnych losowań 

przeprowadzanych w ramach Loterii określający w szczególności wartość oraz ilość nagród 

przyporządkowanych do danego losowania   

1.3. Loteria trwa od 06.04.2018 r. do 30.07.2018 r. Okres ten uwzględnia postępowanie reklamacyjne.  

1.4. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Warszawie.  

1.5. Loteria jest prowadzona na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.6. W losowaniach przeprowadzanych w siedzibie Organizatora w ramach Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK 

spełniające warunki określone w Regulaminie wykonane w okresie od 06.04.2018 r. do 31.05.2018 r.  

 

2. UCZESTNICY LOTERII  
 

2.1. Uczestnikami mogą być zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby pełnoletnie posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 oraz przesłały do Organizatora 

pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Loterii, które spełniły łącznie następujące warunki: 

 

2.1.1. są Użytkownikami BLIKa, 

2.1.2. wykonują Transakcje BLIK przy użyciu co najmniej jednej aplikacji wydanej przez Bank  

2.1.3. wypełniły formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.blikomania.pl wprowadzając 

swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego do kontaktu z Uczestnikiem, numer 

PESEL, oraz wskazanie aplikacji mobilnej Banku wykorzystywanej przez Użytkownika BLIKa. 

2.2. Informacje o Loterii zamieszczane są na stronie internetowej www.blikomania.pl oraz na internetowych stronach 

Banków.  

2.3. W Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK spełniające warunki określone w pkt 3.4. – 3.7. Regulaminu. 

2.4. Użytkownik BLIKa przystępujący do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik 

zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. 

2.5. Rejestracja do udziału w Loterii wymaga wyrażenia przez Użytkownika BLIKa zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych oraz zgody na przekazanie Organizatorowi przez Bank będący wydawcą 

aplikacji mobilnej wskazanej przez Użytkownika BLIKa w Zgłoszeniu informacji o wykonanych przez Użytkownika 

BLIKa Transakcjach BLIK w zakresie obejmującym datę wykonania Transakcji BLIK oraz liczbę Transakcji BLIK 

wykonanych w okresie przyjmowania zgłoszeń do Loterii.  

 

3. ZASADY LOTERII  
 

3.1. W celu uczestniczenia w losowaniach organizowanych w ramach Loterii Użytkownik BLIKa spełniający warunki 

określone w pkt 2.1,2.3, 2.4 i 2.5 Regulaminu powinien w okresie od 06.04.2018 r. do 31.05.2018 r.: 

 

3.1.1. przesłać Organizatorowi Zgłoszenie swojego uczestnictwa w Loterii przy wykorzystaniu 

elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego w serwisie www.blikomania.pl  

3.1.2. dokonać co najmniej jednej Transakcji BLIK  

3.2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie, o ile posiada na swoim smartfonie zainstalowane aplikacje 

z funkcjonalnością umożliwiającą realizację Transakcji BLIK wydane przez różne Banki. W ramach jednego 

http://www.blikomania.pl/
http://www.blikomania.pl/
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Zgłoszenia Uczestnik może wskazać tylko jedną aplikację mobilną wydaną przez dany Bank zgodnie z zapisem 

pkt.2.1.3 niniejszego Regulaminu.   

3.3. Podczas losowań przeprowadzanych w ramach Loterii zgodnie z Kalendarzem Losowań wyłaniane są unikalne 

numery identyfikacyjne Uczestników, którzy zostaną Zwycięzcami Losowań pod warunkiem spełnienia wymogów 

określonych w Regulaminie.  

3.4. W celu wyłonienia Zwycięzców poszczególnych losowań przeprowadzanych danego dnia uwzględniane są 

Transakcje BLIK wykonane przez Uczestników w okresie objętym danym losowaniem wskazanym w Kalendarzu 

Losowań zarejestrowane przez Bank zgodnie z pkt 3.7. 

3.5. W Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK wykonane w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych, 

wpłaty gotówkowe w urządzeniach akceptujących, wypłaty gotówkowe oraz natychmiastowe przelewy BLIK 

bezpośrednio na numer telefonu innego Użytkownika BLIKa, z wyłączeniem Transakcji BLIK, o których mowa w 

pkt. 3.6 Regulaminu.  

3.6. Z Loterii wyłączane są Transakcje BLIK, które zostały wcześniej wyłonione zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu jako uprawniające Uczestnika do otrzymania nagrody.  

3.7. Transakcje BLIK są automatycznie rejestrowane w systemach bankowych w godzinach od 00:00”00 do 23:59”59 

każdego dnia kalendarzowego. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 13.04.2018 r., zaś ostatnie losowanie w dniu 

01.06.2018 r.  

3.8. Organizator wyłania Zwycięzców Losowań w dniach określonych w Kalendarzu Losowań spośród Uczestników, 

którzy zgodnie z Regulaminem dokonali czynności o których mowa w pkt. 3.1. Zarejestrowany i wylosowany w 

danym losowaniu Uczestnik weryfikowany jest we współpracy z Bankiem w zakresie Transakcji BLIK wykonanych 

przez tego Uczestnika w przedziale czasowym wyznaczonym w Kalendarzu Losowań, którego dotyczy dane 

losowanie. 

3.9. W trakcie trwania Loterii Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród, jednakże z zastrzeżeniem, że jedna 

potwierdzona przez Bank Transakcja BLIK uprawnia wyłącznie do jednej nagrody. Uczestnik, który został 

wylosowany w danym dniu w odniesieniu do co najmniej dwóch nagród, zaś wykonał tylko jedną Transakcję BLIK, 

uzyskuje uprawnienie do nagrody losowanej jako pierwszej w danym dniu. Liczba Transakcji BLIK wykonanych 

przez Uczestnika determinuje liczbę nagród, jaką może Uczestnik uzyskać w każdym Losowaniu. 

3.10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Loterii, Uczestnik powinien przesłać informację o 

rezygnacji poprzez serwis www.blikomania.pl. 

 

4. NAGRODY  

 

4.1. Organizator przewiduje rozlosowanie w Loterii następujących nagród: 

a) 1 nagroda główna o wartości 100.000 zł wraz z kwotą 11.111 zł przeznaczoną na zapłatę podatku należnego 

od wylosowanej nagrody, wylosowana spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili się do loterii od 6 

kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r.; 

b) 80 nagród pieniężnych „tygodniowych o wartości 1.000 zł” każda, losowanych po 10 w każdym tygodniu 

okresu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, spośród Uczestników, którzy  zgłosili się  do Loterii w terminie 

od 6 kwietnia 2018 r. do dnia poprzedzającego losowanie według kalendarza losowań.  

c) 800 nagród pieniężnych „tygodniowych o wartości 100 zł” każda, losowanych po 100 w każdym tygodniu 

okresu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, spośród Uczestników, którzy  zgłosili się  do Loterii w terminie 

od 6 kwietnia 2018 r. do dnia poprzedzającego losowanie według kalendarza losowań.  

4.2. Całkowita wartość puli wszystkich nagród wynosi 271.111 zł. 

4.3. Nagrody w Loterii są wydawane Zwycięzcom Losowań zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. W przypadku nagrody głównej wskazanej w pkt 4.1 a) Organizator jako płatnik 

jest zobowiązany do potrącenia z kwoty nagrody kwoty podatku od wygranej wskazanej w pkt 4.1 a) i przekazania 

jej do właściwego urzędu skarbowego. 

4.4. Zwycięzcom Losowań nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu rzeczowego nagrody.  

 

5. ZASADY PRZEPROWADZANIA LOSOWAŃ NAGRÓD W LOTERII I POWIADAMIANIE O 

WYGRANYCH  
 

5.1. Organizator wyłania Zwycięzców Losowań zgodnie z Kalendarzem Losowań stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

5.2. Organizator wyłania Zwycięzców Loterii spośród zarejestrowanych Uczestników spełniających kryteria opisane 

w Regulaminie według metody opisanej poniżej:  

http://www.blikomania.pl/
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5.2.1 każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest automatycznie unikalny numer 

identyfikacyjny (ID) w odniesieniu do jednej aplikacji mobilnej wpisanej przez Użytkownika podczas 

rejestracji, 

5.2.2 losowanie unikalnego numeru identyfikacyjnego przypisanego do Uczestnika typowanego do 

nagrody polega na wylosowaniu z urn przez członka Komisji Nadzoru Loterii piłeczek z cyframi z zakresu 

od 0 do 9, które wyznaczą ten unikalny numer identyfikacyjny,  

5.2.3. liczba urn wykorzystywanych w losowaniach uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeń 

tak, aby każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd.,  

(Przykład: gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć) 

5.2.4. Losowanie cyfr składających się na unikalny numer identyfikacyjny Uczestnika typowanego do 

nagrody w danym losowaniu odbywa się od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, 

setek, itd.  

Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra 

wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie 

to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze (ID) 2153.  

5.2.5. W ostatniej urnie jest umieszczona taka liczba kul z numeracją dostosowaną do liczby Zgłoszeń. 

5.2.6. W przypadku wylosowania liczby wyższej niż ogólna liczba Zgłoszeń losowanie jest ponawiane. 

5.3. Losowania odbywają się zgodnie z Kalendarzem Losowań. W ramach losowań organizowanych w danym dniu 

w pierwszej kolejności losowane są nagrody „tygodniowe o wartości 100 zł”, zaś w następnej kolejności nagrody 

„tygodniowe o wartości 1000 zł”. Nagroda główna losowana jest jako ostatnia.   

 

5.4. Do każdej nagrody losowany jest jeden Laureat Rezerwowy. Laureat Rezerwowy uzyskuje prawo do nagrody w 

przypadku, gdy Zwycięzca Losowania z przyczyn określonych w Regulaminie nie jest uprawniony do odbioru 

nagrody, utracił prawo do nagrody lub nie dokonał Transakcji BLIK w przedziale czasowym przypisanym do danego 

losowania.  

5.5. Zwycięzcą Losowania uprawnionym do danej nagrody zostaje Uczestnik, który został wyłoniony w losowaniu 

dotyczącym tej nagrody, a dokonanie przez niego Transakcji BLIK wykonanej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej 

wskazanej podczas rejestracji w okresie, którego dotyczy dane losowanie, zostało potwierdzone przez Bank na 

podstawie zapytania Organizatora wysłanego do Banku nie później niż następnego dnia roboczego po dacie losowania.  

5.6. Bank w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Organizatora przesyła Organizatorowi 

informację o liczbie Transakcji BLIK wykonanych przez danego Uczestnika w okresie przyporządkowanym w 

Kalendarzu Losowań do danego losowania. Organizator wysyłając zapytanie do Banku przesyła pełną listę 

wylosowanych Uczestników korzystających z aplikacji wydanej przez dany Bank obejmującą wylosowanych w 

losowaniu Zwycięzców Losowań oraz Laureatów Rezerwowych.  

5.7. W przypadku, gdy Bank nie potwierdzi odpowiedniej liczby transakcji BLIK dokonanych przez danego 

Zwycięzcę Losowania bądź Laureata Rezerwowego, nagroda z danego losowania nie jest przyznawana i pomniejsza 

pulę nagród przyznawanych w Loterii. Nagrody nie wydane w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora. 

5.8. Po otrzymaniu od Banku potwierdzeń wykonania co najmniej jednej Transakcji BLIK przez wylosowanych w 

Losowaniach Zwycięzców Losowań oraz Laureatów Rezerwowych, Organizator w terminie jednego dnia od 

otrzymania potwierdzeń wykonania Transakcji od Banków sporządza listę Uczestników uprawnionych do nagród 

przyznawanych w danym losowaniu (Zwycięzców).   

5.9. Organizator korzystając z danych zawartych w Zgłoszeniu powiadamia Uczestników uprawnionych do 

nagród (Zwycięzców) o wygranej w Loterii e-mailem w terminie dwóch dni od daty sporządzenia listy, o której mowa 

w punkcie 5.8 powyżej.  Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera instrukcję uzupełnienia 

danych o numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nagroda. Uczestnik uprawniony do nagrody 

(Zwycięzca)  przesyła numer rachunku bankowego w terminie dwóch dni od daty otrzymania powiadomienia.  
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5.10. Nagrody przyznawane w ramach Loterii są przelewane przez Organizatora na numer rachunku bankowego 

wskazany przez Uczestnika uprawnionego do nagrody (Zwycięzcy)  w terminie do dnia 21.06.2018r.  

5.11. Utrata uprawnienia do nagrody następuje w przypadku:  

a) nieprzysłania do Organizatora w terminie dwóch dni od daty powiadomienia o wygranej numeru 

rachunku bankowego do wypłaty nagrody, 

b) odmowy przyjęcia nagrody, 

c) zamknięcia rachunku bankowego wskazanego do wypłaty nagrody, 

d) wskazania w formularzu rejestracyjnym danych osobowych uniemożliwiających potwierdzenie 

wykonania Transakcji BLIK zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,  

e) niepotwierdzenie przez Bank wykonania co najmniej jednej Transakcji BLIK w liczbie wymaganej dla 

uzyskania prawa do nagrody. 

5.12. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Loterii lub cofnął zgodę na przetwarzane jego danych 

osobowych na cele związane z Loterią przez Organizatora traci uprawnienie do udziału w losowaniach. 

5.13. Procedura weryfikacji Laureata Rezerwowego, w przypadku, kiedy stanie się on Uczestnikiem uprawnionym do 

nagrody przebiega według procedury tożsamej jak weryfikacja Zwycięzcy Losowania. 

 

6. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU LOTERII 
 

6.1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja 

Nadzoru Loterii działająca na podstawie regulaminu dostępnego u Organizatora. W skład komisji wchodzą: osoba 

powołana do prowadzenia nadzoru jako przewodniczący komisji, członek komisji i sekretarz. W skład Komisji 

Nadzoru Loterii wchodzi przynajmniej jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez 

Ministra Finansów.  

 

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ  
 

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 

13.07.2018 r., przy czym decyduje data wpływu reklamacji. 

7.2. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1.07.2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń 

uczestników gier hazardowych, pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika Loterii, datę 

i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.  

7.3. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora: Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

(kod: 02-761), przy ulicy Cypryjskiej 72  z dopiskiem na kopercie „Blikomania”.  

7.4. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru Loterii.  

7.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 11 dni od dnia ich otrzymania. Ostateczny termin rozpatrywania 

reklamacji to 24.07.2018 r.  

7.6. Odpowiedź na reklamację do Uczestnika jest wysyłana  w drodze pisemnego powiadomienia w terminie 6 dni od 

dnia jej rozpatrzenia, przy czym ostateczny termin wysłania informacji w przedmiocie reklamacji to 30.07.2018r.  

7.7. Uczestnik, niezależnie od postępowania reklamacyjnego może dochodzić roszczeń przed sądami powszechnymi. 

7.8. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie 

stało się wymagalne.  

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

odpowiedzi na reklamację.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

8.1. Nagrody, do których Zwycięzcy Loterii utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie lub 

które nie zostały przyznane ze względu na okoliczności opisane w Regulaminie,  pozostają w dyspozycji Organizatora.  

8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

8.3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w dniach 06.04.2018 r. - 30.07.2018 r. w dni powszednie od 

poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej www.blikomania.pl.  

8.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Loterii pod nazwą „Blikomania”, wydania 

nagród jest Organizator czyli Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie 
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(kod: 02-761), przy ulicy Cypryjskiej 72 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493783, NIP: 

5213664494, REGON: 147055889, o kapitale zakładowym w wysokości 13 626 000,00 zł.  

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. z 

uwzględnieniem rozporządzenia RODO. 

 

Od dnia 25 maja 2018 zgodnie z nowym Rozporządzeniem (RODO) Administrator danych Polski Standard Płatności 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie (kod: 02-761), przy ulicy Cypryjskiej 72 oświadcza, że 

posiada zasoby infrastrukturalne, osobowe, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie umożliwiającym należytą 

realizację Loterii, w zgodzie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych określonymi w 

rozporządzeniu 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, zwanym dalej „RODO”, jak również powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

8.5. Na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Administrator może 

powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim. Od dnia 25 maja 2018r Administrator może 

powierzyć osobie trzeciej na podstawie art. 28 rozporządzenia (RODO) dane Uczestnika. Dane te są powierzane 

spółkom Trygon Sp. z o.o. oraz  Change/Serviceplan Sp. z o.o. w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem 

Loterii.  

8.6.Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych 

jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia udziału w Loterii i otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. 

Uczestnik może złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego. 

8.7. Administrator przy procesie wysyłania Zgłoszeń umożliwia Użytkownikom BLIKa wyrażenie dobrowolnej 

zgody na przetwarzanie jego danych do celów marketingowych w nieokreślonym czasie. Odmowa udzielenia zgody 

nie ma wpływu na uczestnictwo w Loterii. 

8.8. Organizator na prośbę Uczestnika, który otrzymał nagrodę przyznaną w Loterii, wydaje imienne zaświadczenie 

o uzyskanej przez niego nagrodzie. 
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Załącznik numer 1 „Kalendarz losowań” do loterii pod nazwą „BLIKOMANIA” 

 

 

  

 

Nagroda główna zostanie wydana po potrąceniu należnego podatku dochodowego. 

 

 

 


