REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
„DOM Z NATURY III”
1. NAZWA LOTERII
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej prowadzonej pod
nazwą „Dom z natury III".
2. NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCĘGO LOTERIĘ
Podmiotem urządzającym Loterię jest GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000300104, NIP 5213474026, REGON 141321781.
3. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ ZEZWOLENIE
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165, tekst jednolity) na podstawie zezwolenia wydanego
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
4. DEFINICJE
Przez użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane z dużej litery rozumie się odpowiednio:
Ø Loteria – loteria audioteksowa pod nazwą „Dom z natury III” prowadzona zgodnie
z niniejszym Regulaminem,
Ø Organizator – podmiot urządzający Loterię wskazany w pkt 2 Regulaminu,
Ø Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady prowadzenia Loterii,
Ø Okres trwania Loterii – okres od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku,
obejmujący Okres sprzedaży Produktów, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony
na składanie i rozpatrywanie reklamacji,
Ø Okres sprzedaży Produktów – okres od dnia 1 września 2018 roku do wyczerpania
zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2018 roku, podczas którego można
dokonać zakupu Produktów,
Ø Okres Zgłoszeń do Loterii – okres od dnia 1 października 2018 roku od godz. 00.00.00 do
dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 23:59:59 (ostatni dzień przyjmowania Zgłoszeń),
podczas którego Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Loterii,
Ø Produkt – produkt marki Almette objęty Loterią, oznaczony na opakowaniu odpowiednim
nadrukiem informującym o Loterii, którego nabycie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii,
Ø Kod – alfanumeryczny unikalny kod dostępny na wieczku opakowania Produktu,
Ø Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury potwierdzających dokonanie zakupu
Produktu; Dowód zakupu powinien być́ czytelny, prawdziwy i nie być sfałszowany; w razie
utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu zakupu uprawniającego do udziału w Loterii,
Uczestnikowi nie przysługują̨ żadne roszczenia wobec Organizatora,
Ø Zgłoszenie – Kod zgłoszony przez Uczestnika Loterii zgodnie z procedurą opisaną w pkt 8
Regulaminu,
Ø ID Zgłoszenia – numer identyfikacyjny Zgłoszenia nadawany przez Organizatora według
kryterium czasu otrzymywania Zgłoszeń,
Ø Uczestnik – osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Loterii ukończyła 18 lat oraz
spełniła warunki określone w pkt 7 Regulaminu,
Ø Dni losowania – dni podczas, których losowani będą Zwycięzcy nagród w Loterii,
Ø Zwycięzca – zwycięzca nagrody dziennej lub nagrody głównej w Loterii,
Ø Komisja – komisja nadzorująca Loterię powołana przez Organizatora zgodnie z pkt 12.1.
Regulaminu,
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Ø Ustawa o grach hazardowych – ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165, tekst jednolity ze zm.).
5. OBSZAR PROWADZENIA LOTERII
Loteria organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
6. OKRES TRWANIA LOTERII
6.1. Loteria jest prowadzona w Okresie trwania Loterii, tj. od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31
marca 2019 roku (ostateczny termin na rozpatrzenie reklamacji).
OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
6.2. Okres sprzedaży Produktów rozpoczyna się w dniu 1 września 2018 roku i trwa do wyczerpania
zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2018 roku. Produkty marki Almette znajdujące
się w punktach sprzedaży przed dniem 01 września 2018 roku i po dniu 30 listopada 2018 roku
nie są objęte Loterią, a ich zakup w tym okresie nie uprawnia do udziału w Loterii. Do udziału
w Loterii nie uprawnia nabycie produktów innych niż Produkty.
OKRES DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
6.3. Zgłoszenia do Loterii można dokonać w Okresie Zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia 1 października
2018 roku od godz. 00.00.00 do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 23:59:59 (ostatni dzień
przyjmowania Zgłoszeń).
7. UCZESTNICY LOTERII
Uczestnikiem w Loterii może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do
Loterii ukończyła 18 lat oraz spełnia łącznie poniższe warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada obywatelstwo polskie oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
3) nie jest pracownikiem, członkiem zarządu ani członkiem rodziny (osoby zaliczane do
I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn)
pracowników lub członków zarządu Organizatora ani Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz,
4) zapozna się z Regulaminem,
5) dokona zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w Okresie
sprzedaży Produktów co najmniej 1 (jednego) Produktu,
6) zachowa Dowód zakupu Produktu,
7) zachowa wieczko opakowania Produktu zawierające informację o Loterii oraz Kod, przy
czym treść Kodu powinna być widoczna oraz tożsama z kodem, który Uczestnik zgłasza do
Loterii,
8) w okresie Zgłoszeń do Loterii zgłosi swój udział w Loterii z wykorzystaniem odpłatnej
wiadomości tekstowej SMS lub bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej
www.almette.pl zgodnie z pkt 8 Regulaminu.
8. ZGŁOSZENIE DO LOTERII
ZGŁOSZENIE POPRZEZ SMS
8.1. Zgłoszenia do Loterii można dokonać w Okresie Zgłoszeń do Loterii poprzez wysłanie odpłatnej
wiadomości tekstowej SMS z telefonu komórkowego pod numer 71601, wpisując w treści: słowo
„Dom” oraz treść Kodu znajdującego się na wieczku Produktu według następującego wzoru:
Dom.Kod.
8.2. Przykładowa treść wiadomości tekstowej SMS, dla Uczestnika, który dokonał zakupu Produktu
z Kodem 12AB34CD powinna wyglądać następująco: Dom.12AB34CD.
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8.3. Wielkość liter wpisanych w treści SMS nie ma wpływu na poprawność Zgłoszenia, np. zarówno:
DOM.12AB34CD jak i dom.12ab34cd czy Dom.12Ab34cD jest poprawnym zapisem treści
Zgłoszenia.
8.4. Koszt wysłania 1 (jednej) wiadomości SMS na numer 71601 wynosi 1,23 zł (słownie: jeden złoty
23/100) brutto. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy.
8.5. W odpowiedzi na dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną
wiadomość SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą
potwierdzenie przystąpienia do Loterii, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.
8.6. W przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem Okresu Zgłoszeń do Loterii Uczestnik
otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik
dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria jeszcze się nie rozpoczęła, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.
8.7. W przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu Okresu Zgłoszeń do Loterii Uczestnik
otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik
dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria się skończyła, zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 do Regulaminu.
8.8. W przypadku dokonania Zgłoszenia drugi raz tego samego Kodu, Uczestnik niezwłocznie
w odpowiedzi na Zgłoszenie może otrzymać od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS na
numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że zgłoszony
Kod został już wykorzystany, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. W takim przypadku
Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: domznatury3@graspgroup.eu w dniu dokonania Zgłoszenia. W takim przypadku,
Organizator przeprowadza procedurę weryfikacyjną Zgłoszenia zgodnie z pkt 9.4 Regulaminu.
8.9. W przypadku dokonania Zgłoszenia zawierającego błędną treść Kodu, Uczestnik niezwłocznie
w odpowiedzi na Zgłoszenie może otrzymać od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS na
numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że podany Kod
nie istnieje i należy zweryfikować kolejność wprowadzonych w Zgłoszeniu znaków, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. W przypadku otrzymania wiadomości pomimo
wprowadzenia Kodu bezbłędnie, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domznatury3@graspgroup.eu w dniu dokonania
Zgłoszenia. W takim przypadku, Organizator może wskazać na czym polegało błędne
wprowadzenie Kodu lub przeprowadzić procedurę weryfikacyjną Zgłoszenia zgodnie z pkt 9.4
Regulaminu.
8.10. Poprzez dokonanie Zgłoszenia poprzez SMS Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia
Regulaminu oraz na otrzymywanie nieodpłatnych wiadomości SMS, o których mowa w pkt. 8.58.9 Regulaminu.
8.11. Każdy Uczestnik loterii powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
8.12. Każdemu Zgłoszeniu Organizator nadaje ID Zgłoszenia według kryterium czasu otrzymywania
Zgłoszeń.
ZGŁOSZENIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
8.13. Zgłoszenia do Loterii można dokonać w Okresie Zgłoszeń do Loterii za pośrednictwem strony
internetowej www.almette.pl wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny. Formularz
obejmuje:
1) wpisanie zgłoszonego Kodu znajdującego się na zakupionym przez Uczestnika Produkcie,
2) adres e-mail Uczestnika,
3) numeru telefonu Uczestnika,
4) wyrażenie zgody poprzez odznaczenie odpowiednich pól na:
a) postanowienia Regulaminu,
b) przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią,
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8.14.
8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

c) otrzymywanie nieodpłatnych wiadomości e-mail przewidzianych Regulaminem,
o których mowa w pkt. 8.15-8.19 Regulaminu,
Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza jest bezpłatne.
W odpowiedzi na dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną
wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia,
zawierającą potwierdzenie przystąpienia do Loterii, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.
W przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem Okresu Zgłoszeń do Loterii Uczestnik
otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej,
z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria jeszcze się nie
rozpoczęła, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.
W przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu Okresu Zgłoszeń do Loterii Uczestnik
otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej,
z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria się skończyła,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.
W przypadku dokonania Zgłoszenia drugi raz tego samego Kodu, Uczestnik niezwłocznie
w odpowiedzi na Zgłoszenie może otrzymać od Organizatora nieodpłatną wiadomość e-mail na
adres poczty elektronicznej, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że
zgłoszony Kod został już wykorzystany, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. W takim
przypadku Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: domznatury3@graspgroup.eu w dniu dokonania Zgłoszenia. W takim
przypadku, Organizator przeprowadza procedurę weryfikacyjną Zgłoszenia zgodnie z pkt 9.4
Regulaminu.
W przypadku dokonania Zgłoszenia zawierającego błędną treść Kodu, Uczestnik niezwłocznie
w odpowiedzi na Zgłoszenie może otrzymać od Organizatora nieodpłatną wiadomość e-mail na
adres poczty elektronicznej, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że
podany Kod nie istnieje i należy zweryfikować kolejność wprowadzonych w Zgłoszeniu znaków,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. W przypadku otrzymania wiadomości pomimo
wprowadzenia Kodu bezbłędnie, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domznatury3@graspgroup.eu w dniu dokonania
Zgłoszenia. W takim przypadku, Organizator może wskazać na czym polegało błędne
wprowadzenie Kodu lub przeprowadzić procedurę weryfikacyjną Zgłoszenia zgodnie z pkt 9.4
Regulaminu.
Każdy Uczestnik powinien podjąć odpowiednie starania, w szczególności w zakresie ustawień
tzw. "antyspam", aby mieć możliwość odebrania wiadomości e-mail od Organizatora.
Wiadomości e-mail są wysyłane z adresu: domznatury3@graspgroup.eu.
Każdemu Zgłoszeniu Organizator nadaje ID Zgłoszenia według kryterium czasu otrzymywania
Zgłoszeń.

9. ZGŁOSZENIA, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W LOTERII
9.1. Zgłoszenia dokonane zgodnie z pkt 8 Regulaminu biorą udział w losowaniu nagród. Zgłoszenia
niespełniające warunków określonych w pkt 8 Regulaminu nie biorą udziału w Loterii.
9.2. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów i może wielokrotnie dokonywać
Zgłoszeń do Loterii, z tym, że każde Zgłoszenie musi dotyczyć innego Kodu. Uczestnik może
zgłosić jeden Kod tylko jeden raz.
9.3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszony Kod, Dowód zakupu lub wieczko opakowania Produktu
nie są oryginalne lub są sfałszowane, a także w razie ich utraty lub zniszczenia przez Uczestnika,
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
9.4. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Zgłoszenie zostało dokonane
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku dokonania zgłoszenia
tego samego Kodu z różnych numerów telefonów lub adresów e-mail, lub w przypadku powzięcia
przez Organizatora podejrzenia, że Zgłoszenie zostało dokonane na podstawie niezakupionego
Produktu lub nieoryginalnego lub sfałszowanego Kodu, wieczka opakowania Produktu lub
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Dowodu zakupu Produktu bądź, że Uczestnik nie jest w ich posiadaniu, Organizator zastrzega
sobie prawo do weryfikacji prawidłowości takich Zgłoszeń dokonanych przez Uczestników
objętych danym losowaniem. W takim przypadku Uczestnik zostanie poproszony, poprzez
wiadomość SMS lub e-mail na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, z którego
Uczestnik dokonał Zgłoszenia, o doręczenie osobiście Organizatorowi w siedzibie Organizatora
lub nadesłania za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez Organizatora dowodów
dokonania prawidłowego Zgłoszenia w postaci:
1) oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu w Okresie sprzedaży,
z którego Kod został zgłoszony do Loterii oraz
2) wieczka opakowania Produktu z widocznym i czytelnym Kodem o treści tożsamej z treścią
Kodu zgłoszonego przez Uczestnika do Loterii.
- z zastrzeżeniem zdań następnych. W przypadku Zgłoszeń dokonanych w dniach od 19 listopada
2018 roku do 30 listopada 2018 roku włącznie, dopuszczalne jest przesłanie skanu/zdjęcia
oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu oraz wieczka opakowania Produktu
z widocznym i czytelnym Kodem, o których mowa powyżej, także drogą elektroniczną na
następujący adres e-mail Organizatora: domznatury3@graspgroup.eu. W takim przypadku
o konieczności przesłania ww. skanu/zdjęcia Organizator poinformuje Uczestnika najpóźniej do
końca dnia roboczego następującego po dniu dokonania Zgłoszenia.
Przesłanie skanu/zdjęcia oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu oraz
wieczka opakowania Produktu z widocznym i czytelnym Kodem, o których mowa powyżej, drogą
elektroniczną na wyżej wskazany adres e-mail Organizatora dopuszczalne jest także na prośbę
Organizatora. W takim przypadku o konieczności przesłania ww. skanu/zdjęcia Organizator
poinformuje Uczestnika najpóźniej do 30 listopada 2018 roku.
Przesyłka (odpowiednio tytuł wiadomości e-mail) powinna zostać oznaczona dopiskiem „Dom
z natury III”.
Doręczenie Organizatorowi powinno nastąpić przed losowaniem, które obejmuje weryfikowane
Zgłoszenie lub nie później niż przed najbliższym losowaniem przypadającym po wezwaniu
Uczestnika przez Organizatora do doręczenia dowodów dokonania prawidłowego Zgłoszenia.
W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora jako prawidłowe,
Zgłoszenie bierze udział w losowaniu, które obejmuje Zgłoszenie lub w najbliższym po
weryfikacji losowaniu za dzień odpowiadający nazwą dniowi, w którym dokonano Zgłoszenia,
w zależności od tego, kiedy nastąpi doręczenie Organizatorowi dowodów wskazanych powyżej.
Zgłoszenia co do których nie nadesłano we wskazanym terminie wszystkich prawidłowych
dowodów wskazanych powyżej nie biorą udziału w Loterii.
10. NAGRODY
10.1. NAGRODY DZIENNE: W Loterii przewidzianych jest 427 (słownie: czterysta dwadzieścia
siedem) nagród dziennych w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000,- złotych brutto
(słownie złotych: jeden tysiąc) każda, tj. łączna wartość wszystkich nagród dziennych w Loterii
wynosi 427.000,- złotych (słownie złotych: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy).
10.2. NAGRODA GŁÓWNA: W Loterii przewidziana jest 1 (słownie: jedna) nagroda główna
w postaci całorocznego domu drewnianego o powierzchni ok. 79 m2 wraz z działką o powierzchni
ok. 1200 m2 położonego w górach, w miejscowości Czerwienne, gmina Czarny Dunajec,
wykończonego pod klucz, tj. gotowego do zamieszkania wraz z umeblowaniem, o wartości
656.100,- złotych brutto (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto) wraz
z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 72.899,- złote (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa
tysiące osiemset dziewięć dziesiąt dziewięć). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 728.999,złote (słownie złotych: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć), przy czym dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 72.899,- złote (słownie złotych:
siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć dziesiąt dziewięć) zostanie przeznaczona na
pokrycie podatku dochodowego od wygranej Uczestnika w Loterii i odprowadzona przez
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Organizatora, jako płatnika na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Wartość nagrody
głównej obejmuje koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe.
10.3. Łączna wartość wszystkich nagród w Loterii wynosi 1.155.999,- złote (słownie złotych: jeden
milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).
11. LOSOWANIE NAGRÓD
11.1. Nagrody w Loterii przyznawane są w drodze losowania. Losowanie polega na ręcznym
wyciąganiu losów z urny na zasadzie przypadkowości wyboru.
11.2. Losowania przeprowadzane są w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36,
02-220 Warszawa.
11.3. Każdy los obejmuje ID Zgłoszenia wraz z Kodem.
11.4. Losowanie prowadzone jest w obecności i pod nadzorem członków Komisji.
11.5. Protokoły losowań są dostępne na żądanie Uczestnika w siedzibie Organizatora przy
ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od
10:00 do 16:00, w Okresie trwania Loterii.
LOSOWANIE ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD DZIENNYCH
11.6. W Loterii odbywa się 61 (sześćdziesiąt jeden) losowań nagród dziennych. Jedno losowanie nagród
dziennych obejmuje losy, które zawierają ID Zgłoszeń, których dokonano w jednym, tym samym,
dniu Okresu Zgłoszeń do Loterii zgodnie z wykazem wskazanym w pkt 11.9 Regulaminu.
Losowanie nagrody głównej obejmuje losy, które zawierają ID wszystkich Zgłoszeń, których
dokonano w całym Okresie Zgłoszeń do Loterii.
11.7. W każdym losowaniu nagród dziennych wyłonionych jest 7 (słownie: siedmiu) zwycięzców
nagród dziennych oraz następnie 7 (słownie: siedmiu) kandydatów rezerwowych, przy czym
najpierw losowani są zwycięzcy, następnie kandydaci rezerwowi.
11.8. Łącznie w Loterii wyłonionych jest 427 (słownie: czterystu dwudziestu siedmiu) zwycięzców
nagród dziennych oraz 427 (słownie: czterystu dwudziestu siedmiu) kandydatów rezerwowych.
11.9. Wykaz losowań zwycięzców nagród dziennych w Loterii:
1) w dniu 8 października 2018 roku – 7 (siedem) losowań dotyczących losów z ID Zgłoszeń
dokonanych kolejno w dniach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 października 2018 roku,
2) w dniu 15 października 2018 roku – 7 (siedem) losowań dotyczących losów z ID
Zgłoszeń dokonanych kolejno w dniach: 8, 9, 10, 11, 12, 13, oraz 14 października
2018 roku,
3) w dniu 22 października 2018 roku – 7 (siedem) losowań dotyczących losów z ID
Zgłoszeń dokonanych kolejno w dniach: 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz 21 października
2018 roku,
4) w dniu 29 października 2018 roku – 7 (siedem) losowań dotyczących losów z ID
Zgłoszeń dokonanych kolejno w dniach: 22, 23, 24, 25, 26, 27 oraz 28 października
2018 roku,
5) w dniu 5 listopada 2018 roku – 7 (siedem) losowań dotyczących losów z ID Zgłoszeń
dokonanych kolejno w dniach: 29, 30, 31 października 2018 roku, 1, 2, 3 oraz 4 listopada
2018 roku,
6) w dniu 12 listopada 2018 roku – 7 (siedem) losowań dotyczących losów z ID Zgłoszeń
dokonanych kolejno w dniach: 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11 listopada 2018 roku,
7) w dniu 19 listopada 2018 roku – 7 (siedem) losowań dotyczących losów z ID Zgłoszeń
dokonanych kolejno w dniach: 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz 18 listopada 2018 roku,
8) w dniu 3 grudnia 2018 roku – 12 (dwanaście) losowań dotyczących losów z ID Zgłoszeń
dokonanych kolejno w dniach: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oraz 30 listopada
2018 roku.
LOSOWANIE ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ
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11.10. Losowanie Zwycięzcy nagrody głównej odbywa się w dniu 3 grudnia 2018 roku i obejmuje
losy, które zawierają ID wszystkich Zgłoszeń, których dokonano w całym Okresie Zgłoszeń do
Loterii.
11.11. W losowaniu nagrody głównej wyłoniony jest 1 (jeden) zwycięzca nagrody głównej oraz
następnie 5 (pięciu) kandydatów rezerwowych.
12. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZENIA LOTERII
12.1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora 3 (trzy)
osobowa Komisja działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu. Komisja
w szczególności czuwa nad prawidłowością przeprowadzanych losowań.
12.2. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący Komisji – osoba legitymująca się świadectwem
zawodowym wydanym przez Ministra Finansów lub zaświadczeniem o odbyciu szkolenia,
o którym mowa w art. 24 Ustawy o grach hazardowych oraz 2 (dwóch) członków Komisji
wybranych przez Organizatora.
12.3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie reklamacji Uczestników oraz sporządzanie
protokołów z podaniem wyników losowania.
13. WYŁONIENIE I POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW
13.1. Każdy Zwycięzca, który uzyska prawo do nagrody, jest powiadomiony o wygranej poprzez
wiadomość od Organizatora przesyłaną na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał
Zgłoszenia lub na adres e-mail w przypadku dokonywania Zgłoszenia za pośrednictwem strony
internetowej www.almette.pl. W przypadku Zwycięzcy nagrody głównej Organizator dodatkowo
telefonicznie poinformuje o wygranej. Powiadomienie jest dokonane w dniu roboczym, nie
później niż w terminie 4 (czterech) dni roboczych następujących po dniu przeprowadzenia danego
losowania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień pkt 13 Regulaminu.
13.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy
o wygranej z powodu podania przez Uczestnika błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail,
zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail w czasie trwania Loterii lub posiadania przez
Uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub przekierowania
wiadomości Organizatora do SPAM w skrzynce poczty elektronicznej Uczestnika lub w sytuacji
kiedy telefon Uczestnika jest wyłączony.
13.3. W wiadomości o której mowa w pkt 13.1 Regulaminu, a w przypadku Zwycięzcy nagrody
głównej podczas rozmowy telefonicznej, Zwycięzca powiadomiony jest również o terminie
przekazania przez Zwycięzcę skanów/zdjęć formularza osobowego stanowiącego Załącznik Nr 2
do Regulaminu obejmującego oryginał Dowodu zakupu, oryginał wieczka opakowania Produktu
oraz komplet niezbędnych danych i oświadczeń Zwycięzcy, zgodnie z pkt 14.2 Regulaminu.
13.4. W każdym przypadku, gdy w Regulaminie mowa jest o dniu roboczym, za dzień roboczy należy
rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od
pracy.
13.5. Wyłanianie Zwycięzców oraz weryfikacja spełnienia warunków wydania nagród wskazanych
w pkt 14 Regulaminu następuje najpóźniej do dnia 30 stycznia 2019 roku.
13.6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia Zwycięzcy, nazwy miejscowości,
z której pochodzi Zwycięzca, ID Zgłoszenia oraz Kodu na stronie www.almette.pl, a także
w innych środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
13.7. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę nagrody dziennej warunków wskazanych w pkt 14.2
Regulaminu oraz pkt 7 ppkt 3) Regulaminu, Uczestnik ten traci prawo do nagrody, a prawo do
nagrody uzyskuje kandydat rezerwowy. Organizator powiadamia kandydata rezerwowego
o wygranej w następnym dniu roboczym po bezskutecznym upływie terminu 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych na spełnienie przez Zwycięzcę warunków wskazanych w pkt 14.2 Regulaminu.
Postępowanie z kandydatem rezerwowym będzie odbywać́ się̨ na takich samych zasadach, jak
w przypadku Zwycięzcy.
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13.8. W przypadku niewyłonienia Zwycięzcy nagrody dziennej lub niespełnienia przez Zwycięzcę
warunków wydania nagród wskazanych w pkt 14 Regulaminu, nagroda pozostaje w dyspozycji
Organizatora. W szczególności, Organizator może powiększyć pulę nagród dziennych
przewidzianych za ostatni dzień losowania nagród dziennych w Loterii, tj. za dzień 30 listopada
2018 roku o nagrody dzienne niewydane w Loterii.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ
13.9. W przypadku Zwycięzcy nagrody głównej:
1) gdy okaże się, że Zwycięzcą została osoba wskazana w pkt 7 ppkt 3) Regulaminu,
2) w przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z wylosowanym
Zwycięzcą, przy czym za nieudane połączenie w rozumieniu Regulaminu uznaje się
sytuację gdy:
a) nie nawiązano połączenia pomimo odczekania minimum 5 (pięciu) sygnałów na
połączenie,
b) włączy się poczta głosowa w telefonie Uczestnika,
c) uzyskany zostanie komunikat, że abonent jest niedostępny lub jest poza zasięgiem lub
połączenie nie może być zrealizowane lub innego tego rodzaju komunikat lub sygnał,
że telefon jest zajęty i połączenie nie może być zrealizowane,
d) połączenie zostanie odrzucone,
- przy czym kolejne próby nawiązania połączenia są dokonywane w odstępach co najmniej
5 (pięciu) minut,
3) odmowy przyjęcia nagrody lub podania danych i oświadczeń, o których mowa w pkt 14.2
Regulaminu przez Zwycięzcę,
- Organizator podejmuje, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wykonania
połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą nagrody głównej, próbę nawiązania połączenia
z pierwszym kandydatem rezerwowym do nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
13.10. W przypadku, gdy w stosunku do pierwszego kandydata rezerwowego do nagrody głównej, zajdą
przesłanki wskazane w pkt 13.9 Regulaminu, Organizator w następnym dniu roboczym podejmie
próbę nawiązania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do nagrody. Taka sama
procedura ma zastosowanie w przypadku trzeciego, czwartego i piątego kandydata rezerwowego.
13.11. Po wyczerpaniu procedury opisanej powyżej w pkt 13.9 oraz 13.10 Regulaminu, w przypadku
niewyłonienia Zwycięzcy nagrody głównej po połączeniu z piątym kandydatem rezerwowym do
nagrody głównej, nagroda główna pozostaje w dyspozycji Organizatora.
13.12. Organizator zastrzega, że dla celów dowodowych rozmowy telefoniczne ze Zwycięzcami mogą
być nagrywane. W takim przypadku, przed rozpoczęciem rozmowy Organizator informuje
Uczestnika o nagrywaniu rozmowy. Nagrania rozmów są przechowywane przez Organizatora
przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wypłaty przez Organizatora
wygranych.
14. WARUNKI WYDANIA NAGRÓD
14.1. Po wyłonieniu Zwycięzcy Organizator przesyła Zwycięzcy za pośrednictwem bezpłatnej
wiadomości SMS lub e-mail na numer telefonu lub odpowiednio adres poczty elektronicznej,
z którego Zwycięzca dokonał Zgłoszenia, indywidualny link (adres) kierujący Zwycięzcę do
strony internetowej. Na stronie internetowej znajduje się formularz osobowy, którego uzupełnienie
oraz wysyłka w sposób określony w pkt 14.2 Regulaminu konieczna jest do wydania nagrody.
Formularz umieszczony na stronie internetowej odpowiada treścią stanowiącemu Załącznik Nr 2
do Regulaminu. Zwycięzca może skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej lub
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
14.2. W celu wydania nagrody przez Organizatora Zwycięzca zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe
warunki łącznie:
1) WARUNEK 1 - FORMULARZ: Zwycięzca zobowiązany jest:
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a) uzupełnić (w tym poprzez odznaczenie w odpowiednich miejscach), wydrukować
i podpisać formularz osobowy (w tym oświadczenia zawarte w formularzu) wskazany
poprzez indywidualny link (adres), o którym mowa w pkt 14.1 za pośrednictwem strony
internetowej wskazanej Zwycięzcy przez indywidualny link (adres)
lub
Zwycięzca może wydrukować, uzupełnić i podpisać formularz (w tym oświadczenia)
stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu,
b) wkleić na formularzu (w specjalnie przeznaczonych na to miejscach):
- oryginał wieczka opakowania Produktu z widocznym i czytelnym Kodem o treści
tożsamej z treścią Kodu zgłoszonego przez Uczestnika do Loterii oraz
- oryginał Dowodu zakupu Produktu dokonanego w Okresie sprzedaży, z którego Kod
został zgłoszony do Loterii;
c) zeskanować lub zrobić zdjęcie formularza osobowego uzupełnionego zgodnie
z powyższymi postanowieniami Regulaminu;
2) WARUNEK 2 - WYSYŁKA: Zwycięzca zobowiązany jest:
nadesłać w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Zwycięzcy
zgodnie z pkt 13.1 Regulaminu wiadomość e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) na następujący adres e-mail Organizatora: domznatury3@graspgroup.eu,
zawierającą skan lub zdjęcie formularza osobowego uzupełnionego i podpisanego zgodnie
z pkt 14 ppkt 1) Regulaminu.
Wiadomość e-mail powinna mieć tytuł „Dom z natury III”. O terminie nadesłania decyduje
termin doręczenia wiadomości do Organizatora.
W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zawierającej skan lub zdjęcie
prawidłowo uzupełnionego i podpisanego formularza osobowego w terminie wskazanym
powyżej w niniejszym pkt 14.2 ppkt 2), Zwycięzca traci prawo do nagrody i stosuje się
odpowiednio postanowienia pkt 13.7 Regulaminu.
14.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania do Zwycięzców przypomnienia o upływającym
terminie wysyłki formularza osobowego opisanej w pkt 14.2 ppkt 2) WARUNEK 2 powyżej.
14.4. W przypadku nagrody głównej Zwycięzca może zostać zobowiązany do podania dalszych danych
koniecznych do wydania nagrody głównej, tj. danych niezbędnych do zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.
14.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika błędnych
lub nieprawdziwych danych.
14.6. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w pkt 14.2 Regulaminu, stosuje się
odpowiednio postanowienia pkt 13.7 Regulaminu.
14.7. W przypadku nagrody głównej, gdy nie zostaną spełnione warunki wskazane w pkt 14.2, pkt 14.4
lub pkt 15.4 Regulaminu, nagroda główna pozostaje w dyspozycji Organizatora.
15. PRZEKAZANIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM
15.1. NAGRODY DZIENNE w Loterii przekazywane są Zwycięzcom w formie przelewu na wskazany
przez zwycięzcę w formularzu osobowym wskazanym w pkt 14.1 Regulaminu numer rachunku
bankowego.
15.2. Wydanie nagród dziennych następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez
Organizatora skanów/zdjęć uzupełnionego i podpisanego formularza osobowego, zgodnie
z pkt 14.2 Regulaminu.
15.3. Wydanie nagród dziennych następuje najpóźniej do dnia 11 stycznia 2019 roku.
15.4. NAGRODA GŁÓWNA zostanie przekazana osobiście Zwycięzcy w terminie do dnia 28 lutego
2019 roku. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez
Organizatora. Nieodebranie nagrody głównej, nieprzystąpienie przez Zwycięzcę do aktu
notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania na piśmie przez Organizatora jest równoznaczne
z rezygnacją z nagrody głównej.
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15.5. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wydaje imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej, zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych.
16. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
16.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Uczestnicy powinni zgłaszać na
piśmie do dnia 14 marca 2019 roku, listem lub przesyłką kurierską (za potwierdzeniem nadania)
na adres siedziby Organizatora przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa.
16.2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje termin doręczenia przesyłki do siedziby
Organizatora.
16.3. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U z 2010 roku, Nr 118, poz. 793)
pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii, datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie Loterii tj. „Dom z natury III”, jak
również treść żądania.
16.4. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja na podstawie Regulaminu w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. W tym terminie
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Komisji.
16.5. Rozpatrzenie reklamacji zakończy się do dnia 31 marca 2019 roku.
16.6. Nieuwzględnienie reklamacji Uczestnika nie narusza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń
w sądzie powszechnym.
16.7. Roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia
roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi
na reklamację.
17. DANE OSOBOWE
17.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do
przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, dokumentowania
reklamacji, wydania Zwycięzcom nagród oraz imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Ustawą o grach hazardowych.
17.2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału
w Loterii oraz wydania nagród w Loterii.
17.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej RODO, (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO (zgoda Uczestnika), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie
przez Organizatora obowiązków wynikających z Ustawy o grach hazardowych) oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes Organizatora w postaci archiwizacji oraz
dochodzenia roszczeń).
17.4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań
podatkowych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego), gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
17.5. Administratorem danych jest Organizator – GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa.
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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18.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220
Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie
internetowej www.almette.pl, w czasie trwania Loterii. Ponadto, wygenerowany automatycznie
przez system informatyczny Organizatora link, pod którym dostępny jest Regulamin,
zamieszczany jest również w treści wiadomości SMS lub e-mail, które zgodnie z postanowieniami
Regulaminu są wysyłane przez Organizatora do Uczestników.
18.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego
prawa, w tym Ustawy o grach hazardowych.
18.3. Załączniki do Regulaminu:
1) Nr 1 –Wiadomości wysyłane przez Organizatora,
2) Nr 2 – Formularz osobowy.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Loterii audioteksowej „Dom z Natury III”
Treść wiadomości SMS wysyłanych do Uczestników Loterii przez Organizatora
1. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia:
Dziekujemy za Zgloszenie. ID Zgl.:…, KOD:.... Org.: Grasp Group Sp. z o.o. Loteria dla osob
ktore ukonczyly 18 lat. Koszt sms 1,23zl. Reg.:www.almette.pl …”. (wyjaśnienie –
w wykropkowanych miejscach zostanie podany numer identyfikacyjny Zgłoszenia oraz link
do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
2. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem okresu
na dokonywanie zgłoszeń do Loterii:
Okres Zgloszen do Loterii nie rozpoczal sie. Zglos swoj kod od 01.10. do 30.11.2018. Org.:
Grasp Group Sp. z o.o. Loteria dla osob ktore ukonczyly 18 lat. Koszt sms 1,23zl. Reg.:
www.almette.pl …” (wyjaśnienie – w tym miejscu podany zostanie link do Regulaminu
wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
3. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu okresu na
dokonywanie Zgłoszeń do Loterii:
Okres Zgloszen do Loterii zakonczyl sie 30.11.2018. Koszt sms 1,23zl. Org.: Grasp Group Sp.
z o.o. Reg.: www.almette.pl …” (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu
wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
4. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku przypomnienia o upływającym terminie
nadsyłania danych:
Zbliza sie koniec terminu nadeslania danych do wydania nagrody w Loterii. Org.: Grasp
Group Sp. z o.o. Reg.: www.almette.pl …. (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu
wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
5. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia drugi raz tego samego
Kodu:
Kod zostal juz wykorzystany. ID Zgl.:…,KOD:.... Skontaktuj sie z Organizatorem: Grasp
Group Sp. z o.o. Reg.: www.almette.pl …” (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu
wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
6. Treść wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia zawierającego błędną treść
Kodu:
Podany Kod nie istnieje. Sprawdz kolejnosc wpisywanych znakow lub skontaktuj sie
z Organizatorem. ID Zgl.:…, KOD:.... Org: Grasp Group Sp. z o.o. Reg.: www.almette.pl …”
(wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez
system informatyczny)
Treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do Uczestników
Loterii przez Organizatora
1. Treść wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia:
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Dziękujemy za Zgłoszenie. ID Zgłoszenia:…, KOD:.... Organizator:: Grasp Group Sp. z o.o.
Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Regulamin: www.almette.pl …”. (wyjaśnienie –
w wykropkowanych miejscach zostanie podany numer identyfikacyjny Zgłoszenia oraz link
do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
2. Treść wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem
okresu na dokonywanie zgłoszeń do Loterii:
Okres Zgłoszeń do Loterii nie rozpoczął się. Prosimy o zgłoszenie swojego kodu w dniach od
01.10.2018 do 30.11.2018 r. Organizator: Grasp Group Sp. z o.o. Loteria dla osób, które
ukończyły 18 lat. Regulamin: www.almette.pl …” (wyjaśnienie – w tym miejscu podany
zostanie link do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
3. Treść wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu okresu na
dokonywanie Zgłoszeń do Loterii:
Okres Zgłoszeń do Loterii zakończył się w dniu 30.11.2018. Organizator: Grasp Group
Sp. z o.o. Regulamin: www.almette.pl …” (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu
wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
4. Treść wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku przypomnienia o upływającym terminie
nadsyłania danych:
Zbliża się koniec terminu na nadesłanie danych koniecznych do wydania nagrody w Loterii.
Organizator: Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: www.almette.pl …. (wyjaśnienie – w tym
miejscu link do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
5. Treść wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia drugi raz tego samego
Kodu:
Kod został już wykorzystany. ID Zgłoszenia:…, KOD:.... Skontaktuj się z Organizatorem:
Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: www.almette.pl …” (wyjaśnienie – w tym miejscu link do
Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
6. Treść wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia zawierającego błędną
treść Kodu:
Podany Kod nie istnieje. Sprawdź kolejność wpisywanych znaków bądź skontaktuj się
z Organizatorem. ID Zgłoszenia:…, KOD:.... Organizator: Grasp Group Sp. z o.o.
Regulamin: www.almette.pl …” (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu
wygenerowany automatycznie przez system informatyczny)
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Loterii audioteksowej „Dom z natury III”



Formularz osobowy
Jako Zwycięzca nagrody w Loterii audioteksowej „Dom z natury III”,
poniżej podaję moje dane niezbędne do otrzymania nagrody:
TU WKLEJ
WIECZKO OPAKOWANIA
Z PRODUKTU

1) imię, nazwisko:______________________________________ ,
2) adres zamieszkania:___________________________________
____________________________________________________ ,
3) seria i numer dowodu osobistego:________________________ ,
4) numer PESEL:_______________________________________ ,
5) obywatelstwo:_______________________________________ ,
6) imię ojca:___________________________________________ ,
7) data i miejsce urodzenia:_______________________________ ,
8) numer rachunku bankowego:___________________________



____________________________________________________ .
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
__________________

__________________

Miejscowość i data

Podpis Zwycięzcy

Oświadczenia
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem loterii „Dom z natury III”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) przez GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, dla celów związanych z organizacją i prowadzeniem loterii „Dom
z natury III”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo
dostępu do treści danych osobowych dotyczących mojej osoby oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody.

TU WKLEJ PARAGON
Z WIDOCZNĄ DATĄ ZAKUPU
ORAZ NAZWĄ PRODUKTU.
DOKUMENT MOŻE WYSTAWAĆ POZA
FORMAT FORMULARZA.
JEŻELI POSIADASZ FAKTURĘ, PRZEŚLI JĄ
JAKO OSOBNE ZDJĘCIE LUB SKAN.

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i dokonałem zakupu Produktu objętego Loterią jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani członkiem zarządu GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, ani Hochland Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, ani też członkiem ich rodzin zaliczanym do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Oświadczam, że powyższe oświadczenia są prawdziwe.


__________________

__________________

Miejscowość i data

Podpis Zwycięzcy

ZRÓB ZDJĘCIE LUB SKAN
I WYŚLIJ MAILEM NA ADRES:
DOMZNATURY3@GRASPGROUP.EU

