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  Regulamin loterii promocyjnej  
„Kubusiowi Pasjonauci” 

 
 

1. Nazwa loterii promocyjnej 
Loteria promocyjna nosi nazwę: „Kubusiowi Pasjonauci”.  

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną  

3. Organizatorem loterii promocyjnej „Kubusiowi Pasjonauci”” (dalej „Loteria”) jest POS Media 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 017), Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045938, NIP 
5213118490, kapitał zakładowy w wysokości 1 436 250,00 zł (dalej „Organizator”).  

4. Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii 
Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych (tj. Dz. U z 2022 poz. 888) i jest organizowana na podstawie zezwolenia 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Loteria jest organizowana na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  
 

5. Zasięg geograficzny Loterii 

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Produktów Promocyjnych objętych Loterią oraz 
przyjmowania zgłoszeń do Loterii. 
Sprzedaż towarów objętych loterią promocyjną (tj. Produktów promocyjnych zdefiniowanych w 
pkt 10.1 Regulaminu) trwa od dnia 01.08.2022 r. do dnia 18.09.2022 r. Produkty zakupione przed 
dniem 01.08.2022 r. oraz po dniu 18.09.2002 r. nie są objęte Loterią.  

7. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii  
Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od 01.08.2022 r. do 18 09.2022 r.   

8. Czas trwania Loterii  
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 01.08.2022 r. do 04.01.2023 r. 

9. Uczestnicy Loterii  
9.1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które: 

a) ukończyły 13 rok życia 
b) zamieszkują w Polsce,  
c) są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego,  
d) spełniły wszystkie warunki Regulaminu Loterii  

(łącznie dalej: „Uczestnicy”).  
W przypadku jeśli Uczestnik Loterii nie jest osobą pełnoletnią lub/i nie ma pełnej zdolności do 
czynności prawnych w celu wzięcia udziału w Loterii wymagana jest zgoda prawnego opiekuna 
lub rodzica Uczestnika. Zgoda ta jest niezbędna w celu wydania nagród w Loterii. 
9.2. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i 

pełnomocnicy Organizatora, Grupa Maspex Sp. z o.o.  z siedzibą w Wadowicach i MWS Sp. 
z o.o. z siedzibą w Tychach, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub 
współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie 
Komisji Loterii. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. 
osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby 
pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. 
warunków nie mogą zostać Zwycięzcami Nagród w Loterii. 
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10. Zasady organizacji Loterii  
10.1. Przedmiotem Loterii jest promocja produktów marki Kubuś z oferty handlowej  Grupa 

Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach dystrybuowanych przez MWS Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tychach dostępnych w sprzedaży we wszystkich placówkach handlowych na terenie Polski.  
 

10.2. W loterii biorą udział wszystkie warianty smakowe, we wszystkich dostępnych 
pojemnościach i  opakowaniach (dalej „Produkty Promocyjne”). Lista wszystkich 
Produktów Promocyjnych znajduje się na stronie www.kubus.pl/produkty . 

 
10.3. Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest: 

10.3.1. Jednorazowy zakup 4 sztuk dowolnych Produktów Promocyjnych. Powyższy zakup 
(dalej „Zakup”) musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu. Przez dowód 
zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub oryginał imiennej faktury VAT 
wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
dokumentujący dokonanie Zakupu Produktów Promocyjnych lub kopię paragonu lub 
imiennej faktury VAT poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem (dalej 
„Dowód Zakupu”). Dowód zakupu być musi czytelny i zawierać wszystkie dane 
podane w Zgłoszeniu oraz oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep, 
w których dokonano Zakupu. W przypadku jeśli Dowód Zakupu nie zawiera 
jednoznacznie wskazanej nazwy Produktu Promocyjnego Uczestnik zobowiązany jest 
potwierdzić zakup pieczątką sklepu, w którym dokonany jest Zakup oraz z odręcznym 
wpisaniem nazwy zakupionego produktu. 

 
10.3.2. Zachowanie czytelnego Dowodu Zakupu dokumentującego Zakup;  
10.3.3. Zarejestrowanie Zakupu na stronie www.szkolazpasja.kubus.pl (dalej „Strona 

Loterii”) poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym: 
a) imienia i nazwiska, 
b) adresu e-mail Uczestnika, 
c) numeru telefonu komórkowego, 
d) miejscowość zamieszkania  
e) nr paragonu fiskalnego lub imiennej  faktury VAT potwierdzających 

Zakup, 
f) oznaczenia 1 z 3 wskazanych pasji, o których mowa w ust. 12.  

oraz 
− potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści; 
− złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii; 
(wszystkie powyższe czynności zwane dalej „Zgłoszenie”). 
Brak wskazania pasji skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia z losowania nagród w 
loterii, a Zgłoszenie uznaje się jako niepoprawne. 

10.3.4. W celu uniknięcia wątpliwości dany Dowód Zakupu może dokumentować Zakup 
przez Uczestnika  większej liczby Produktów Promocyjnych  niż wskazana w pkt 
10.3.1.lecz zawsze jedno poprawnie zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden los w 
Loterii, a jeden Dowód Zakupu może zostać zarejestrowany tylko jeden raz.  

10.4. Organizatorowi przysługuje w terminie od 01.08.2022 r. do 28.10.2022 r. prawo żądania od 
Uczestnika przesłania wszystkich Dowodów Zakupu potwierdzających Zakupy Produktów 
Promocyjnych, które zostały zgłoszone w Loterii przez tego Uczestnika. W przypadku 
nieotrzymania żądanych Dowodów Zakupu Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału 
w Loterii i tym samym cofnąć prawo do przyznanych nagród. Żądanie wysyłane jest poprzez 
wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji w Loterii. W przypadku, gdy 
Organizator występuje z żądaniem przesłania ww. Dowodów Zakupu, Uczestnik jest 
zobowiązany przesłać je na własny koszt w terminie 4 dni kalendarzowych od otrzymania 
żądania e-mailem (termin liczy się od daty nadania wiadomości e-mail przez Organizatora). 
Uczestnik wysyła żądane oryginały Dowodów Zakupu na adres Organizatora (liczy się data 
stempla pocztowego lub nadania przesyłki pocztą kurierską). Brak spełnienia żądania 
skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Loterii wraz z utratą prawa 
do nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody Zakupu dostarczone do niego do dnia 
14.11.2022 r. 
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10.5.  Organizator ma prawo wykluczyć z Loterii Zgłoszenia, co do których podjął podejrzenie, że 
dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest omijanie zabezpieczeń 
informatycznych, w tym w celu automatycznego dokonywania zgłoszeń do Loterii, zmieniania 
danych identyfikacyjnych w celu ominięcia zapisów określonych w Regulaminie Loterii. 
Zgłoszenia te po weryfikacji przez Komisję, o której mowa w pkt 11 poniżej są wykluczane z 
Loterii i tym samym Komisja ma prawo do wykluczenia Uczestnika, co do którego Komisja 
stwierdziła stosowanie powyższych nieetycznych praktyk. Komisja zastrzega sobie również 
prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że 
naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż 
wyżej określony, nieuprawniony sposób. 

10.6. Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego 
treść w całości. 

11. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii  
11.1. Organizator powołał Komisję Nadzoru Loterii czuwającą nad prawidłowością urządzenia i 

prowadzenia Loterii (dalej „Komisja”), która działa w oparciu o wewnętrzny Regulamin Pracy 
Komisji Nadzoru Loterii. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu 
szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii 
promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. 
U z 2022 poz. 888 ).  

11.2. Z przeprowadzonych w ramach Loterii czynności Komisja sporządza protokoły podpisane 
przez wszystkich członków Komisji.  

 

12.  Pula Nagród w Loterii. 
12.1. W Loterii przyznawane są  333 Nagrody (dalej „Nagrody”) w 3 kategoriach: 

pasja naukowiec, pasja, artysta, pasja sportowiec. Uczestnik zaznacza w monecie rejestracji 
Zgłoszenia do Loterii w jakiej kategorii tj. w losowaniu Nagród w zakresu jakiej pasji jego 
Zgłoszenie bierze udział: 
 
W każdej kategorii losowanych jest 111 Nagród w tym: 
1 Nagroda I stopnia,  
10 Nagród II stopnia,  
100 Nagród III stopnia  
zgodnie ze specyfikacją poniżej: 
 

 
Pasja naukowiec: 
1 Nagroda I stopnia w postaci  nagrody pieniężnej o wartości 2000 zł. 

10 Nagród  II stopnia w postaci zestawu  LEGO Mindstorm każdy o wartości 1775 zł. 
100 Nagród III stopnia w postaci karty prezentowej EMPIK każda o wartości 100 zł do 
wykorzystania w salonach stacjonarnych oraz na stronie internetowej empik.com wyłącznie na 
produkty opisane „oferta empik.com”. 

Pasja artysta: 
1 Nagroda I stopnia w postaci  nagrody pieniężnej o wartości 2000 zł. 

10 Nagród  II stopnia w postaci tabletu  Wacom One 13 z ekranem 13" Full HD każdy o wartości 
1667 zł. 

100 Nagród III stopnia w postaci bonu upominkowego MATEJKO każdy o wartości 100 zł do 
wykorzystania w sklepie internetowym www.sklepmatejko.pl. 
 
Pasja sportowiec: 
1 Nagroda I stopnia w postaci  nagrody pieniężnej o wartości 2000 zł. 
10 Nagród  II stopnia w postaci roweru marki KROSS model R22 Kross Hexagon JR 1.0 M 24 

każdy o wartości 1079 zł. 
100  Nagród III stopnia w postaci karty podarunkowej INTERSPORT każda o wartości 100 zł do 

wykorzystania w salonach INTERSPORT w Polsce oraz na www.intersport.pl. 
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12.1 Nagrody w Loterii są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust. 1 pkt 6a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
12.2 Łączna wartość puli Nagród wynosi 81 210,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy 

dwieście dziesięć złotych). 
 

13. Miejsca i terminy losowań i powiadamiania zwycięzców  
13.1. Losowanie nagród odbywa się w dniu 23.09.2022 r. w siedzibie Organizatora. 
13.2. Nagrody w Loterii przyznawane są losowo. Losowanie odbywa się przy wykorzystaniu 

papierowych losów (dalej „Karty”). Karty ponumerowane są liczbami porządkowymi 
zaczynając od 1 i kończąc na liczbie odpowiadającej liczbie Zgłoszeń, które zostały 
poprawnie zweryfikowane. Każda Karta odpowiada jednemu Zgłoszeniu i ma numer 
odpowiadający numerowi porządkowemu jaki nadany został Zgłoszeniu na potrzeby 
losowania. Komisja wyznacza jednego członka spośród składu Komisji, który ręcznie losuje 
Karty zgodnie z kolejnością wskazaną w pkt 13.3 poniżej. Losowane jest 666 Kart z 
zastrzeżeniem, że procedura powtarzana jest tak długo, aż wylosowanych jest  666  
Zgłoszeń  zgodnych z zapisami pkt 13.4. i 13.5. poniżej. 

13.3. Losowanie przeprowadzane w jest w następującej kolejności: 
13.3.1. w pierwszej kolejności Zgłoszenia są dzielone na 3 kategorie zgodnie z wyborem 

Uczestników Loterii to jest – pasja artysta, pasja naukowiec, pasja sportowiec; 
13.3.2. następnie w każdej kategorii losowanych jest 111 Zgłoszeń do Nagród począwszy od 

1 Zgłoszenia do  Nagrody I stopnia, następnie 10 Zgłoszeń do Nagród II stopnia, 
następnie 100 Zgłoszeń do Nagród III stopnia; 

13.3.3. następnie losowanych jest w każdej kategorii 111 Zgłoszeń do Nagród rezerwowych 
po 1 Zgłoszeniu rezerwowym na każde Zgłoszenie zwycięskie zgodnie z kolejnością 
wskazaną w pkt 13.3.2.  

13.4. Jeden Uczestnik rozumiany jako posiadacz tego samego adresu e-mail i/lub numeru 
telefonu, i/lub miejsca zamieszkania dokonując 1 Zgłoszenia do Loterii uprawniony jest do 
otrzymania maksymalnie jednej Nagrody I Stopnia, jednej Nagrody II Stopnia, jednej Nagrody 
III stopnia w trakcie trwania Loterii z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby dokonanych 
Zgłoszeń liczba Nagród, do których ma prawo jeden Uczestnik Loterii nie ulega zmianie.  

13.5. W trakcie Losowania jest losowanych łącznie 333 unikatowych Zgłoszeń na listę główną 
zwycięzców oraz 333 Zgłoszeń na listę rezerwowaną zgodnie z zasadą, że do jednego 
zwycięzcy jest przypisane  jedno Zgłoszenie rezerwowe. Losowanie odbywa się do momentu 
wyłonienia 333 unikatowych Zgłoszeń zgodnie z zapisem pkt 13.4. powyżej.  

13.6. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę jest zwycięzcą nagrody (dalej „Zwycięzcą”), 
uprawnionym do jej otrzymania po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji przez 
Organizatora. 

13.7. W przypadku przypisania Nagrody zwycięskie Zgłoszenie jest weryfikowane przez 
Organizatora. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator wysyła do Zwycięzcy 
Nagrody w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przypisania Nagrody, wiadomość e-mail, 
w którym informuje o rodzaju przyznanej Nagrody wraz z informacją o dokumentach 
niezbędnych do potwierdzenia prawa do Nagrody i terminie ich przesłania.  

13.8. Zwycięzcy Nagród  są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia, w terminie do 10 dni 
kalendarzowych od dnia powiadomienia od przyznaniu Nagrody  na adres mailowy 
Organizatora, z którego została wysłana informacja o przyznaniu Nagrody: loteria@pos-
media.pl z tytułem „Kubusiowi Pasjonauci” skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu 
potwierdzającego Zakup Produktu Promocyjnego, który zakwalifikował Uczestnika do 
wygranej Nagrody wraz ze skanem lub zdjęciem kompletnie wypełnionego oświadczenia 
wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Oświadczenie 1 do Nagrody I 
stopnia, Oświadczenie 2 do Nagrody II i Oświadczenie 3 do Nagrody III stopnia (dalej  
„Oświadczenie”). W przypadku jeśli Uczestnik Loterii będący Zwycięzcą nie jest osobą 
pełnoletnią i/lub nie ma zdolności do czynności prawnych, w celu wydania Nagrody, 
konieczne jest przesłanie wraz z Oświadczeniem skanu lub zdjęcia zgody opiekuna prawnego 
lub rodzica na udział w Loterii w tym na otrzymanie Nagrody lub Nagród (dalej „Zgoda”) 
stanowiącej załącznik nr 2  do Regulaminu.  

13.9. W przypadku niedostarczenia przez Zwycięzcę poprawnie i kompletnie wypełnionego 
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Oświadczenia lub/i Zgody lub/i Dowodu Zakupu, o których mowa powyżej w obowiązującym 
terminie lub braku pozytywnej weryfikacji Zwycięzcy, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. 
Dane podane w Oświadczeniu i Zgodzie muszą być zgodne z danymi  podanymi w Zgłoszeniu 
do Loterii. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę  prawo do Nagrody 
przechodzi na zwycięzcę znajdującego się na liście rezerwowej do danej Nagrody.  

13.10. Zwycięzcy z listy rezerwowej są informowani o przyznaniu prawa do Nagrody zgodnie z 
zasadami i terminami opisanymi w pkt 13.7. i 13.8. . 

13.11. Lista zwycięzców publikowana jest na Stronie Loterii od 24.09.2022 r. do 04.01.2022 r. i 
zawiera imię, miejscowość i rodzaj przyznanej Nagrody. 
 

14. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród w Loterii 
14.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  
14.2. Nagrody I stopnia są  przekazywane Zwycięzcom  w formie przelewu na konto bankowe 

wskazane w Oświadczeniu 1 z zastrzeżeniem, że konto bankowe wskazane w Oświadczeniu 
1 jest własnością Zwycięzcy lub jego rodzica lub opiekuna prawnego zgodnie ze danymi 
podanymi w Zgodzie, w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez 
Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 13.8.  

14.3. Nagrody II stopnia  wydawane są poprzez nadania przesyłki pocztowej poleconej lub 
kurierskiej na adres Zwycięzcy podany w Oświadczeniu 2 w terminie 21 dni kalendarzowych 
licząc od dnia otrzymania  dokumentów, o których mowa w pkt 13.8.  

14.4. Nagrody III stopnia wydawane są drogą elektroniczną w postaci dokumentu w formacie pdf. 
załączonego do wiadomości przesłanej na adres podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w 
Oświadczeniu 3 w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dokumentów, o 
których mowa w pkt 13.8. z wyłączeniem Nagrody III stopnia w kategorii pasja naukowiec – 
karty prezentowej Empik, która jest wysyłana  przesyłką pocztową poleconą lub kurierską na 
adres Zwycięzcy podany w Oświadczeniu 3.   

14.5. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne 
nagrody ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

14.6. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora 
są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane 
osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród. 

14.7. Nagrody przepadają w następujących sytuacjach: 
a) w przypadkach opisanych w  pkt 13.9.; 
b) w przypadku opisanym w pkt 10.4; 
c) w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu zakupu, tj. zawierającego 

nieprawidłowe dane, zniszczonego w sposób uniemożliwiający weryfikację 
wymaganych Regulaminem danych lub noszącego znamiona podrabiania; 

d) w przypadku podania przez Zwycięzcę błędnego adresu e-mail, numeru telefonu 
komórkowego, adresu pocztowego, co uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub 
dostarczenie Nagrody; 

e) w przypadku podania w ramach Zgłoszenia lub Oświadczenia nieprawdziwych danych,  
w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych; 

f) w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody; 
g) w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. 

14.8. Ostateczny termin wydania Nagród w Loterii upływa z dniem 17.11.2022 r.  

15. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  
15.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników 

od 01.08.2022 r., nie później jednak niż  do dnia 17.12.2022 r. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier 
hazardowych. Roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry 
hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, należy wskazać nazwę 
„Kubusiowi Pasjonauci” oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do 
komunikacji. 

15.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data 
nadania wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania 
wiadomości e-mail późniejszą niż 17.12.2022 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia 
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reklamacji, które są jej doręczone po dniu 23.12.2022 r., mimo ich prawidłowego wniesienia 
zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości e-mail. 

15.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres POS Media 
Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – 
Kubusiowi Pasjonauci” lub pocztą elektroniczną na adres loteria@pos-media.pl. z tytułem e-
maila: „Kubusiowi Pasjonauci – Reklamacja”. 

15.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej 
otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana w terminie 2 dni 
roboczych od daty jej rozpatrzenia. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom 
przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie lub drogą 
elektroniczną (w zależności od sposobu przesłania reklamacji) na adres podany w reklamacji. 
 

16. Przetwarzanie danych osobowych 
16.1. Dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych uczestników loterii znajdują się w załączniku nr 3 do regulaminu, który stanowi, 
wraz z pozostałymi załącznikami, integralną cześć regulaminu. 

17. Terminy przedawnienia roszczeń 
17.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 

wymagalności. 
17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

18. Postanowienia końcowe 
18.1. Regulamin Loterii dostępny na Stronie Loterii w terminie od 01.08.2022 r. do dnia 04.01.2023 

r.  
18.2. W niniejszym Regulaminie, na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się dni: 

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki z wyjątkiem występujących w te dni wolnych i 
świąt, natomiast za „dni kalendarzowe” przyjmuje się wszystkie dni tygodnia niezależnie od 
występujących w te dni wolnych i świąt. 

18.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) 
urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów 
telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy, które mogą mieć wpływ na 
możliwość udziału w Loterii. 

18.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego 
wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 
r., poz. 888). 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 1 
dla ZWYCIĘZCY NAGRODY I  Stopnia 

loterii promocyjnej „Kubusiowi Pasjonauci” 

Pasja naukowiec/Pasja artysta/Pasja sportowiec 
 

Twoja pasja to: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Imię i nazwisko:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski): 
ulica, nr/m.: ………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:  
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………...……… 

Dane konta bankowego: 

Imię i nazwisko właściciela konta (Uczestnika Loterii, rodzica lub opiekuna prawnego)* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa banku……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr konta………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 
 Oświadczam, że regulamin Loterii „Kubusiowi Pasjonauci” jest mi znany i akceptuję jego treść 
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 9 regulaminu Loterii „Kubusiowi 

Pasjonauci”. 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę z 

tego tytułu pełną odpowiedzialność. 
 
 (należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………  Data: ……………………………… 

Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE 2  

dla ZWYCIĘZCY NAGRODY II Stopnia  
loterii promocyjnej „Kubusiowi Pasjonauci” 

 
 
Twoja pasja to: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Imię i nazwisko:  

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski): 
 

ulica, nr/m.: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:  

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 Oświadczam, że regulamin Loterii „Kubusiowi Pasjonauci” jest mi znany i akceptuję jego treść 
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 9 regulaminu Loterii „Kubusiowi 

Pasjonauci”. 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę z 

tego tytułu pełną odpowiedzialność. 
 (należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………  Data: ……………………………… 

Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 

  

mailto:loteria@pos-media.pl
https://www.pos-media.pl/


 
 

POS Media Poland Sp. z o.o.   Al. Jerozolimskie 123A,  02-017 Warszawa  tel.+48 (22)718 92 00   e-mail: loteria@pos-media.pl   https://www.pos-media.pl/ 
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000045938, NIP 521 31 18 490, kapitał zakładowy 1 436 250,00 zł 

OŚWIADCZENIE 3  
dla ZWYCIĘZCY NAGRODY III Stopnia  

loterii promocyjnej „Kubusiowi Pasjonauci” 
 

 
Twoja pasja to: 

……………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski): 
 

ulica, nr/m.: …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Oświadczam, że regulamin Loterii „Kubusiowi Pasjonauci” jest mi znany i akceptuję jego treść 
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 9 regulaminu Loterii „Kubusiowi 

Pasjonauci”. 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę z 

tego tytułu pełną odpowiedzialność. 
 (należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………  Data: …………………………..…… 

Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 
 

ZGODA  
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego  
w loterii promocyjnej „Kubusiowi Pasjonauci ” 

 
Ja niżej podpisany 

(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

oświadczam, że jestem RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM*)  

(imię i nazwisko zwycięzcy nagrody)………………………………………………………………………………………..………. 

 

i niniejszym  wyrażam zgodę na udział MOJEGO DZIECKA/POOPIECZNEGO*) na udział w loterii 

promocyjnej „Kubusiowi Pasjonauci” w tym do odbioru nagrody w loterii. 

 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

ulica, nr/m.: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Seria i nr dokumentu tożsamości: ……………………………………………………………………………..………..…………… 

*) niepotrzebne skreślić  
 Oświadczam, że regulamin Loterii „Kubusiowi Pasjonauci” jest mi znany i akceptuję jego treść. 
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 9 regulaminu Loterii „Kubusiowi 

Pasjonauci”. 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę z 

tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

 
 (należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………  Data: ……………………….……… 

Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do regulaminu loterii promocyjnej 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LOTERII 

„Kubusiowi Pasjonauci”” 
 

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119  z 04.05.2016 str.1), organizator loterii 
informuje, że administratorami danych osobowych uczestników loterii są: 
1) organizator loterii promocyjnej POS Media Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 017), Al. 

Jerozolimskie 123A , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000045938. Dane kontaktowe e-mail: loteria@pos-media.pl, adres do 
korespondencji: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa,  

2) spółka będąca właścicielem marki Kubuś, na rzecz której organizowana jest loteria, tj. Grupa 
Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice. Osobą kontaktową 
wskazaną przez Administratora Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodloterie@maspex.com. 

2.  Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w następujących celach: 
1) przez Administratora danych osobowych – POS Media Poland Sp. z o.o.: 
a) w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do 
loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii oraz wykonania 
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z 
urządzeniem loterii, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa 
– tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 
6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.); 
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym 
interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 
2) przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o.: 
a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki 
Kubuś, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym 
interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

3.  Przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii odbywa się zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami.  
4.  Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
loterii. 
5. Uczestnikowi przysługuje: 

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 
osobowych,  

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 
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6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 
osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych - Grupa Maspex 
Sp. z o.o., na adres mailowy: iodloterie@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt 
1 ppkt 2.  
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu 

bezpośredniego dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.  

7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną 

sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu 

administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami – bezpośrednio 

do administratora danych osobowych – POS Media Poland Sp. z o.o. na adres mailowy: loteria@pos-

media.pl, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa W takim przypadku 

administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że 

zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i 

wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane 
z naruszeniem przepisów. 
9. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora danych 
osobowych – POS Media Poland Sp. z o.o.  podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji 
jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla 
aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe 
uczestników loterii, podmiotom realizującym wydanie / wykonanie nagrody oraz podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe/kurierskie, a także podmiotom obsługującym organizatora loterii 
prawnie i księgowo.  
10. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Grupa 
Maspex Sp. z o.o. podmiotom świadczącym dla niego usługi, tj.  organizatora loterii, podmiotom 
świadczącym usługi IT oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze w zakresie obrony przed 
roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, 
audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym. 
11. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 
uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w 
okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 
12. Dane osobowe uczestników loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 
13. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 
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