REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „LOTERIA URODZINOWA GENERALI”

I. Zasady ogólne Loterii promocyjnej
1.1.

Loteria pod nazwą „LOTERIA URODZINOWA GENERALI” (zwana dalej: Loterią) jest
loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2094 z późn. zm.), prowadzoną zgodnie
z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.

1.2.

Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

1.3.

Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym
w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 142057582 i numerem
identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178, zwana w dalszej części Regulaminu
„Organizatorem”.

1.4.

Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez
Organizatora Loterii działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego
przez Organizatora. Nadto, stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2094 z późn. zm.),
Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko,
z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności
osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz osoby bezpośrednio prowadzące loterie
promocyjne, w szczególności osoby obsługujące urządzenia do gier przed
rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia
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funkcji, odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów
urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych
z nadzorowaniem i prowadzeniem gier. Stosownie zaś do postanowień art. 24b)
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2094
z późn. zm.) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów
urządzanych gier przeprowadził Organizator, jako podmiot urządzający gry
hazardowe. Po zakończeniu szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia
pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
1.5.

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy jedynie
Produktów ubezpieczeniowych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zakupionych
w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu
15B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623 (dalej:
Generali), oznaczonych znakiem towarowym Generali lub Proama, przez Uczestnika
Loterii za pośrednictwem:
a)

sieci sprzedaży Direct (tj. poprzez Call Center lub stronę internetową
prowadzoną pod adresem www.generali.pl lub www.proama.pl lub na
dedykowanych stronach internetowych agentów ubezpieczeniowych
współpracujących z Generali TU S.A., poprzez którą Generali zawiera
umowy ubezpieczenia (Polisy), o których mowa w niniejszym
Regulaminie), dalej również jako: „sieć” lub „kanał sprzedaży Direct”,

b)

sieci sprzedaży agencyjnej, dalej również jako: „kanał sprzedaży Agent”
lub „sieć agencyjna”,

c)

sieci sprzedaży dealerskiej, dalej również jako: „kanał sprzedaży Dealer”
lub „sieć dealerska”.

1.6.

„Produkt ubezpieczeniowy” lub „Polisa” to całoroczna umowa ubezpieczenia
komunikacyjnego pojazdów mechanicznych (tj. dokumentująca zawarcie umowy
ubezpieczenia na okres 12 miesięcy), spełniająca łącznie następujące warunki:

a)

Jest umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zawierającą w
pakiecie ubezpieczenie NNW w pojeździe, zawartą w kanale sprzedaży
Agent albo w kanale sprzedaży Direct albo umową ubezpieczenia pojazdu
mechanicznego zawierającą w pakiecie ubezpieczenie rzeczy osobistych
od rabunku i kradzieży z włamaniem z wnętrza pojazdu, zakupioną w
kanale sprzedaży Dealer,

b)

Jest umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zawartą z Generali, w
tym także oznaczoną znakiem towarowym Proama,

c)

Jest umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zawartą za
pośrednictwem sieci sprzedaży Direct albo sieci agencyjnej, albo też sieci
dealerskiej,

d)

Jest umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zawartą przez
Ubezpieczającego będącego pełnoletnią osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą albo przez Ubezpieczającego będącego
pełnoletnią osobą fizyczną i konsumentem,

e)

Jest umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zawartą w okresie od
dnia 22 marca 2021 r. do dnia 20 czerwca 2021 r., z tym zastrzeżeniem,
że w przypadku polis wznowieniowych (umowy ubezpieczenia zawarte na
kolejno bezpośredni okres ubezpieczenia) zawarcie następuje z chwilą
określoną w pkt 1.7 lit. b Regulaminu,

f)

Jest polisą dokumentującą ubezpieczenie samochodu osobowego albo
samochodu ciężarowego o masie 3,5 tony,

g)

Jest umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego bez zmiany
ubezpieczającego w wyniku sprzedaży pojazdu w trakcie trwania umowy,

h)

Jest polisą nieposiadającą aneksu „czasowego wycofania pojazdu z
ruchu”,

i)

Nie

jest

umową

ubezpieczenia

pojazdu

mechanicznego

krótkoterminową, czyli zawartą na okres inny niż okres 12 miesięcy,
j)

Nie jest umową ubezpieczenia floty pojazdów mechanicznych, tj. zawartą
w ramach flotowej umowy generalnej,

k)

Jest aktywną umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego , tj. opłaconą
w pełni, a w przypadku płatności ratalnej przynajmniej w zakresie jednej
raty opłaconej w terminie (spośród maksymalnie dwóch rat). Polisa
powinna być polisą aktywną, opłaconą, w momencie dokonywania jej
zgłoszenia w Loterii,

l)

Jest

umową

ubezpieczenia

pojazdu

mechanicznego

nową

lub

wznowieniową.
1.7.

„Zakup Polisy” lub „Zakup Produktu ubezpieczeniowego” oznacza zarówno zakup
nowej Polisy, jak i wznowienie dotychczasowej Polisy na kolejny okres Ubezpieczenia.
Zakup Polisy może zostać dokonany za pośrednictwem sieci sprzedaży Direct lub sieci
agencyjnej, albo też sieci dealerskiej. Zakup Polisy następuje:
a)

w przypadku nowej umowy ubezpieczenia – z chwilą wystawienia Polisy,

b)

w przypadku umowy ubezpieczenia wznowieniowej – z chwilą jej
wznowienia, tj. zawarcia na bezpośrednio kolejny okres ubezpieczenia.

1.8.

Towarami promowanymi w ramach Loterii są Polisy ubezpieczeniowe spełniające
łącznie warunki określone w pkt 1.6 Regulaminu.

1.9.

Sprzedaż Produktów ubezpieczeniowych w ramach Loterii prowadzona jest w okresie
od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 20 czerwca 2021 r. (zwany w dalszej części
Regulaminu „Okresem Promocyjnym”). O zachowaniu powyższego terminu
decyduje:
a)

w przypadku nowej Polisy – wskazana na Polisie data jej zawarcia,

b)

w przypadku Polisy wznowieniowej – wskazana w Polisie data zawarcia
lub data opłacenia składki zgodnie z ofertą.

1.10.

Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 3 września 2021
r. (zwany w dalszej części Regulaminu „Okresem Loterii”). Ostatni dzień Okresu
Loterii jest datą zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.11.

Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg
przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na
reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 pkt 6 w związku z art. 66 ust. 1 Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2094 z późn.
zm.) Organizator posiada bankową gwarancję wypłat nagród do wysokości wartości
nagród w Loterii, określonej w niniejszym Regulaminie.

1.12.

Loteria przeznaczona jest dla Ubezpieczających będących:
a)

pełnoletnimi osobami fizycznymi będącymi konsumentami, o których
mowa w art. 221Kodeksu cywilnego (Dz.U. t.j. 2019 poz. 1145 z późn. zm.)
lub

b)

pełnoletnimi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,

którzy w Okresie Promocyjnym dokonali Zakupu Polisy i widnieją na polisie jako
Ubezpieczający.
1.13.

Loteria polega na tym, iż Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.12., poprzez nabycie
Produktu ubezpieczeniowego bierze nieodpłatnie udział w Loterii, a Organizator
oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

1.14.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby będące
pracownikami GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, wpisanej do Rejestru

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000010623, o kapitale zakładowym w wysokości 191 000 000,00 zł,
opłaconym w całości, posługującej się numerem statystycznym REGON: 016029008
i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5262349108, zwanej w dalszej części
Regulaminu „Generali” ani też Agenci mający zawartą umowę agencyjną z Generali,
jak również Współpracownicy tychże Agentów. Przez Współpracownika Agenta
rozumie się osobę fizyczną wykonującą czynności agencyjne, związaną z Agentem
umową o pracę lub umową cywilnoprawną, działającą na podstawie pisemnego
upoważnienia w imieniu Agenta, wpisaną do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych
jako osobę, przy pomocy, której Agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz
Generali. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób
wymienionych w zdaniach poprzedzających. Przez członków rodziny, o których mowa
powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
1.15.

Celem Loterii jest wzrost sprzedaży Produktów ubezpieczeniowych.

1.16.

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem
i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok, a także na stronie
internetowej prowadzonej pod adresem www.rabaty.generali.pl/loteria (zwanej
w dalszej części Regulaminu „Stroną Internetową Loterii”). Na żądanie Uczestnika
lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu,
pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.17.

Osoby, o których mowa w pkt 1.12. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii,
powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim
określonych.

II.

2.1.

Warunki uczestnictwa w Loterii.

Uczestnik, by wziąć udział w Loterii, musi spełnić łącznie następujące warunki:

2.1.1.

w Okresie Promocyjnym dokonać Zakupu Polisy jako Ubezpieczający
spełniający warunki określone w pkt 1.12,

2.1.2.

od 22 marca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. zgłosić zakup Polisy za
pośrednictwem Strony Internetowej Loterii, (i) wypełniając na niej
formularz zgłoszeniowy (dalej jako: „rejestracja zakupu Polisy” lub
„rejestracja Polisy”), a następnie po otrzymaniu wiadomości e-mail, o
której mowa w pkt 2.7 poniżej, potwierdzającej wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, (ii) kliknąć w link aktywacyjny zawarty w ww.
wiadomości e-mail i tym samym skutecznie potwierdzić chęć udziału
w Loterii;

2.1.3.

przed dniem rejestracji Polisy: opłacić składkę wynikającą z tejże Polisy w
całości, zaś w przypadku Polis ze składką rozłożoną na dwie raty: dokonać
zapłaty przynajmniej pierwszej raty. Rejestracja Polisy nieopłaconej
zgodnie ze zdaniem poprzedzającym nie uprawnia do nabycia szansy w
losowaniu.

2.2.

Zakup dokonany zgodnie z pkt 2.1.1., po jego zarejestrowaniu zgodnie z pkt 2.1.2
i 2.1.3, jest równoznaczny z nabyciem przez Uczestnika jednej szansy w losowaniu
Nagrody głównej i jednej szansy w losowaniu Nagrody I rzędu. Jedną Polisę można
zgłosić raz i taki dowód uprawnia do jednej szansy w losowaniu Nagrody głównej
i jednej szansy w losowaniu Nagrody I rzędu. Jeden Uczestnik (tj. jedna osoba fizyczna
niezależnie od tego czy działa ona jako konsument w rozumieniu art. 22 1Kodeksu
cywilnego (Dz.U. t.j. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) czy jako przedsiębiorca w ramach
prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej i niezależnie od
tego jaki adres e-mail podaje podczas rejestracji) może dokonać rejestracji zakupu 5
(pięciu) Polis, z tym zastrzeżeniem, że podczas jednego zgłoszenia Uczestnik może
zarejestrować tylko (1) jedną Polisę.

2.3.

W formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt 2.1.2, na Stronie Internetowej
Loterii prowadzonej pod adresem www.rabaty.generali.pl/loteria, Uczestnik, by
wziąć udział w Loterii (by uzyskać szanse w losowaniu zgodnie z pkt 2.2), zobowiązany
jest do podania następujących danych:

2.3.1.

imienia i nazwiska,

2.3.2.

numeru PESEL,

2.3.3.

numeru telefonu komórkowego,

2.3.4.

adresu e-mail,

2.3.5.

numeru dowodu zakupu, tj. numeru Polisy,

2.3.6.

oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Loterii, a także o
zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w
związku z udziałem w Loterii stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego
Regulaminu i jego integralną część.

Uczestnik poprzez udział w Loterii przekazuje Organizatorowi dane objęte tajemnicą
ubezpieczeniową w postaci numeru polisy i zezwala na korzystanie z niego w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Loterii i wyłonienia Laureatów. Podanie numeru polisy
jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.

2.4.

W celu weryfikacji uprawnienia Uczestnika do udziału w Loterii (do otrzymania szansy
w losowaniu) Organizator udostępni Generali dane osobowe zgłaszającego się
Uczestnika w postaci: 1) imienia i 2) nazwiska, oraz 3) numeru PESEL oraz 4) numeru
zgłaszanej Polisy celem weryfikacji przez Generali uprawnienia Uczestnika do udziału
w Loterii (i uzyskania szansy w losowaniu), a w szczególności spełnienia przez
zgłaszaną przez Uczestnika Polisę warunków określonych w pkt 1.6 Regulaminu.
Generali dokonuje weryfikacji na podstawie posiadanych przez siebie danych
ubezpieczeniowych. Po dokonaniu weryfikacji Generali przekazuje Organizatorowi
informację zwrotną w postaci informacji czy Uczestnik spełnia czy nie spełnia warunki
udziału w Loterii. Zgłaszając swój udział w Loterii (rejestrując Polisę w Loterii)
Uczestnik wyraża zgodę:
a) na przekazanie przez Organizatora ww. danych do Generali oraz
b) na dokonanie przez Generali weryfikacji uprawnienia Uczestnika do udziału w
Loterii w oparciu o posiadane przez Generali dane ubezpieczeniowe i
c) na przekazanie wyżej opisanej informacji zwrotnej przez Generali do
Organizatora.

Udział w Loterii, a więc i samo zgłoszenie Polisy, jest dobrowolne. Wyrażenie przez
Uczestnika zgody na ww. przekazanie danych i powyższą weryfikację przez Generali
na podstawie posiadanych przez Generali danych ubezpieczeniowych, a także na
przekazanie przez Generali do Organizatora informacji zwrotnej jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.

2.5.

Fakultatywnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik ma możliwość
wyrażenia dyspozycji dotyczącej aktualizacji swoich danych kontaktowych w zakresie
adresu mailowego oraz numeru telefonu i przekazania tych danych do Generali.
Dyspozycja uczestnika będzie odnosić się do zmiany danych kontaktowych na
wszystkich aktywnych umowach ubezpieczenia, które Uczestnik posiada w Generali.
Wyrażenie dyspozycji jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Loterii.

2.6.

Fakultatywnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik ma możliwość
wyrażenia zgody oddzielnie:
2.6.1. na otrzymywanie od Generali T.U.S.A. i innych podmiotów z Grupy Generali
spersonalizowanych informacji handlowych o ich produktach i usługach
finansowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (email/SMS);
2.6.2. na kontakt telefoniczny od Generali T.U.S.A. i innych podmiotów z Grupy
Generali w celu marketingu ich produktów i usług finansowych;
2.6.3. na udostępnianie przez Generali T.U.S.A. danych osobowych, w tym
danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową innym podmiotom z Grupy
Generali

oraz ich przetwarzanie przez te podmioty w

ich celach

marketingowych.

Wyrażenie każdej z ww. (2.6.1 – 2.6.3) zgód oddzielnie jest dobrowolne, zaś brak
wyrażenia którejkolwiek z ww. zgód lub niewyrażenie żadnej z ww. zgód nie pozbawia
Uczestnika prawa do udziału w Loterii. Uczestnik może, zgodnie z udostępnianą
podczas wyrażania zgody klauzula informacyjną, w każdym czasie wycofać wyrażoną
wcześniej zgodę.

2.7.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail na
adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, w której to
wiadomości zawarty będzie:
2.7.1.

link do ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika do udziału w
Loterii, a także:

2.7.2.

informacja o terminie najbliższego losowania,

2.7.3.

link do Strony Internetowej Loterii,

2.7.4.

unikatowy kod rejestracyjny,

2.7.5.

i data zarejestrowania zgłoszenia udziału Uczestnika w Loterii.

Skuteczne zgłoszenie udziału w losowaniu (w tym nabycie szansy w losowaniu
zgodnie z pkt 2.2) wymaga kliknięcia przez Uczestnika w link aktywacyjny wskazany
w pkt 2.7.1 powyżej.

III.

3.1.

Nagrody w Loterii promocyjnej

Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:
3.1.1.

Nagrody główne:

a)

5 (słownie: pięć) nagród w postaci samochodu osobowego marki FIAT 500
MY21 Cult 1.0 70 KM Hybrid z napędem hybrydowym o wartości
54.000,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych
00/100) każdy (których szczegółowa specyfikacja została zamieszczona w
załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu), wraz z kwotą pieniężną
ryczałtu wynoszącą 1.500,00 zł brutto na pokrycie kosztu rejestracji i
ubezpieczenia OC (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

oraz

dodatkową kwotę środków pieniężnych w wysokości 6.166,00 zł (słownie:
sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Łączna wartość 1
(słownie: jednej) nagrody głównej wynosi 61.666, 00 zł brutto (słownie:
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Łączna wartość wszystkich 5 (słownie: pięciu) nagród głównych wynosi

308.330,00 zł brutto (słownie: trzysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści
złotych 00/100).

3.1.2.

Nagrody I rzędu:

a)

1 820 (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia) nagród pieniężnych o
wartości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda. Łączna wartość
nagród pierwszego rzędu wynosi 182.000,00 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

3.2.

Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3.

Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 490.333,00 zł brutto (słownie: czterysta
dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złotych 00/100).

3.4.

Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających
z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21
ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), wygrane w loteriach
promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie
przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2 280,00 zł. W związku
z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla
jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości
wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku:

a)

nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1 lit. a) Laureat otrzymuje
samochód o wartości 54.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery
tysiące złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną ryczałtu wynoszącą
1.500,00 zł brutto na pokrycie kosztu rejestracji i ubezpieczenia OC
(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) zaś kwota pieniężna w wysokości
6.166,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100)

jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego,
b)

nagrody pierwszego rzędu, o której mowa w pkt 3.1.2. lit. a),
zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku dochodowego.

3.5.

Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu
pieniężnego.

IV.
4.1.

Sposób urządzenia Loterii promocyjnej
Łącznie w Loterii przewidzianych jest 14 losowań, w tym 1 losowanie Nagród
głównych i 13 losowań Nagród I rzędu.

4.2.

Wszystkie losowania odbywają się w biurze Organizatora pod adresem i360 Sp. z o.o.,
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

4.3.

Losowania Nagród I rzędu odbędą się w następujących terminach:
4.3.1.

Pierwsze losowanie: w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godzinie 15.00, spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 22 marca 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 28 marca 2021 r.

4.3.2.

Drugie losowanie: w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 15.00, spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 29 marca 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 4 kwietnia 2021 r.

4.3.3.

Trzecie losowanie: w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 5 kwietnia 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 11 kwietnia 2021 r.

4.3.4.

Czwarte losowanie: w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 12 kwietnia 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 18 kwietnia 2021 r.

4.3.5.

Piąte losowanie: w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 19 kwietnia 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 25 kwietnia 2021 r.

4.3.6.

Szóste losowanie: w dniu 6 maja 2021 r. o godzinie 15.00 w spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 26 kwietnia 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 2 maja 2021 r.

4.3.7.

Siódme losowanie: w dniu 13 maja 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 3 maja 2021 r.
do godziny 23:59:59 dnia 9 maja 2021 r.

4.3.8.

Ósme losowanie: w dniu 20 maja 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 10 maja 2021 r.
do godziny 23:59:59 dnia 16 maja 2021 r.

4.3.9.

Dziewiąte losowanie: w dniu 27 maja 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 17 maja 2021 r.
do godziny 23:59:59 dnia 23 maja 2021 r.

4.3.10. Dziesiąte losowanie: w dniu 4 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 24 maja 2021 r.
do godziny 23:59:59 dnia 30 maja 2021 r.
4.3.11. Jedenaste losowanie: w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 31 maja 2021 r.
do godziny 23:59:59 dnia 6 czerwca 2021 r.
4.3.12. Dwunaste losowanie: w dniu 17 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 7 czerwca 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 13 czerwca 2021 r.
4.3.13. Trzynaste losowanie: w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00 spośród
zgłoszeń dokonanych w Loterii od godziny 00:00:00 dnia 14 czerwca 2021
r. do godziny 23:59:59 dnia 20 czerwca 2021 r.

4.4.

Losowania, o których mowa w pkt. 4.3. następują przez wybór, spośród zgłoszeń
dokonanych przez Uczestników, w okresach, za które następuje losowanie,
wskazanych w pkt. 4.3, 140 (słownie: stu czterdziestu) Laureatów nagród I rzędu,
o których mowa w pkt. 3.1.2 lit a), a także po 2 (słownie: dwóch) Uczestników,
umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z tych 140 nagród I rzędu
przyznawanych w jednym losowaniu, z tym zastrzeżeniem, że:
4.4.1.

91 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden) spośród tych 140 ww. nagród I rzędu
zostanie wylosowanych spośród zgłoszeń dokonanych w okresie, za który
następuje losowanie wskazanym w pkt 4.3, lecz dotyczących polis
zakupionych poprzez agencyjną sieć sprzedaży,

4.4.2.

14 (słownie: czternaście) spośród tych 140 ww. nagród I rzędu zostanie
wylosowanych spośród zgłoszeń dokonanych w okresie, za który
następuje losowanie wskazanym w pkt 4.3 lecz dotyczących polis
zakupionych poprzez sieć sprzedaży Direct,

4.4.3.

35 (słownie: trzydzieści pięć) spośród tych 140 ww. nagród I rzędu
zostanie wylosowanych spośród zgłoszeń dokonanych w okresie, za który
następuje losowanie wskazanym w pkt 4.3 lecz dotyczących polis
zakupionych poprzez sieć sprzedaży dealerskiej.

4.5.

Losowanie Nagród głównych w Loterii odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r. o godz.
15:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godz. 00:00:00 dnia 22 marca 2021 r. do godz.
23:59:59 dnia 20 czerwca 2021 r., z podziałem na zgłoszenia dokonane:
4.5.1.

Poprzez sieć sprzedaży Direct,

4.5.2.

Poprzez sieć sprzedaży agencyjnej,

4.5.3.

Poprzez sieć sprzedaży dealerskiej.

Losowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje przez wybór
spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników w okresie, za który następuje
losowanie, wskazanym w zdaniu poprzedzającym:

a) 1 laureata Nagrody głównej spośród zgłoszeń Polis zakupionych przez sieć
sprzedaży Direct,
b) 1 laureata Nagrody głównej spośród zgłoszeń Polis zakupionych przez sieć
sprzedaży dealerskiej,
c) 3 Laureatów Nagrody głównej spośród zgłoszeń Polis zakupionych przez sieć
sprzedaży agencyjnej,
a także po 5 (słownie: pięciu) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do
każdej z 5 (słownie: pięciu) nagród głównych.
4.6.

Nad prawidłowością przebiegu losowań, o których mowa w pkt. 4.3. i 4.5. czuwa
Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4.

4.7.

Jeden Laureat może wygrać tyle nagród pierwszego rzędu ile Polis zarejestrował w
Loterii (nie więcej jednak niż pięć nagród I rzędu) i tylko jedną nagrodę główną,
niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń. Postanowienia zdania poprzedzającego
stosuje się również do Laureatów zamieszkujących pod tym samym adresem lub
dokonujących zgłoszeń posługując się tym samym numerem telefonu komórkowego
lub tym samym adresem e-mail.

V.

5.1.

Wydanie nagród

W ciągu 48 godzin od daty każdego losowania, Laureat otrzymuje od Organizatora
wiadomość SMS o pozytywnym wyniku danego losowania, a więc o fakcie zostania
Laureatem danego losowania. Dodatkowo w wiadomości Laureat będzie
informowany o obowiązku oraz terminie podania za pośrednictwem formularza na
dedykowanej stronie internetowej oraz wypełnienia formularza, o którym mowa w
pkt 5.2. pod rygorem utraty prawa do nagrody. W treści wiadomości Laureat otrzyma
link (hiperłącze) pod którym należy podać dane.

5.2.

Laureaci, o których mowa w pkt 5.1.,w terminie 3 dni roboczych od chwili wysłania
wiadomości SMS z informacją o wygranej, zobowiązani są do uzupełnienia na stronie

internetowej, której adres podany jest w wiadomości SMS, o której mowa w pkt 5.1,
za pośrednictwem formularza dostępnego na tej stronie następujących danych:
−

oświadczenie o spełnieniu wymogów do wzięcia udziału w Loterii,
określonych niniejszym Regulaminem,

−

imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

−

adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym,

−

w przypadku Laureata Nagrody I rzędu: również numer rachunku
bankowego, którego właścicielem jest Laureat, na który to rachunek ma
zostać wydana Nagroda I rzędu,

−

w przypadku Laureatów Nagród I rzędu, chcących uzyskać zaświadczenie
o uzyskanej wygranej – obywatelstwo, imię ojca, PESEL, data urodzenia,
państwo i miejscowość urodzenia, rodzaj

i numer dokumentu

tożsamości, data wydania dokumentu oraz data ważności dokumentu
stwierdzającego tożsamość,
−

w przypadku Laureatów nagród głównych – obywatelstwo, PESEL, data
urodzenia, państwo i miejscowość urodzenia, rodzaj i numer dokumentu
tożsamości, data wydania dokumentu oraz data ważności dokumentu
stwierdzającego tożsamość, a jeśli chce uzyskać zaświadczenie o
uzyskanej wygranej – również imię ojca.

5.3.

W przypadku, gdy dane Laureata podane w formularzu, o którym mowa w pkt 5.2.
nie zgadzają się z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym do Loterii lub gdy
Laureat nie poda żądanych danych w wymaganym terminie, lub gdy podane dane nie
będą zawierały obligatoryjnych danych, Laureat traci prawo do nagrody, a zamiast
niego prawo do nagrody uzyskuje pierwszy Uczestnik z listy rezerwowej wyłonionej
w każdym z losowań. Laureat traci prawo do Nagrody również w przypadku
rozwiązania umowy ubezpieczenia potwierdzonej Polisą, która stanowiła podstawę
otrzymania szansy w losowaniu. W takim przypadku zamiast Laureata również prawo
do nagrody uzyskuje pierwszy Uczestnik z listy rezerwowej.

5.4.

Postanowienia zawarte w pkt 5.1. – 5.3. stosuje się odpowiednio do Laureatów,
którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia
Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej.

5.5.

Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej nagrody
wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, w tym przede wszystkim ważność
zwycięskiej Polisy (tj. zwłaszcza brak odstąpienia, wypowiedzenia przez Uczestnika
od umowy ubezpieczenia stwierdzonej zwycięską Polisą).

5.6.

Nagroda I rzędu, wydawana jest na rachunek bankowy podany przez Laureata
zgodnie z pkt. 5.2. w terminie 14 dni od dnia dopełnienia przez Laureata warunków
wydania tejże nagrody, tj. przede wszystkim od dnia otrzymania przez Organizatora
numeru rachunku bankowego zgodnie z pkt 5.2., a także wypełnienia formularza,
o którym mowa w pkt 5.2 i pod warunkiem ważności zwycięskiej Polisy (braku jej
wypowiedzenia) w dniu wydania Nagrody.

5.7.

Nagroda główna zostanie wydana na terenie miasta stołecznego Warszawy,
w miejscu podanym Laureatowi w wiadomości SMS wysłanej po dopełnieniu przez
Laureata warunków wydania Nagrody, w tym przede wszystkim wypełnienia
formularza, o którym mowa w pkt 5.2, oraz pod warunkiem ważności zwycięskiej
Polisy (braku jej wypowiedzenia) w dniu wydania Nagrody, w terminie uzgodnionym
z Laureatami nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dopełnienia przez
Laureata warunków wydania Nagrody, w tym przede wszystkim od dnia wypełnienia
formularza, o którym mowa w pkt 5.2. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody głównej
w formie pisemnej.

5.8.

Wyniki losowania Nagród Głównych i Nagród I rzędu w postaci imienia i nazwy
miejscowości

w

której

mieszka

zwycięzca,

dostępne

będą

na

stronie

www.rabaty.generali.pl/loteria

5.9.

W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie
Laureata lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo

do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora. W dyspozycji Organizatora
pozostają też nagrody, których nie wydano, mimo wyczerpania liczby Uczestników,
umieszczonych na liście rezerwowej.

5.10.

VI.

6.1.

Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 30 lipca 2021 r.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje co do przebiegu Loterii mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura
Organizatora, tj. i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok
z dopiskiem „Loteria urodzinowa Generali”, nie później niż w terminie do dnia 13
sierpnia 2021 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu
terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia przesyłką pocztową lub
kurierską decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej,
z zastrzeżeniem, że reklamacje nadane później niż dnia 13 sierpnia 2021 r. nie są
rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do
biura Organizatora wskazanego powyżej nie może być późniejsza niż 13 sierpnia 2021
r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Loterii.

6.3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji
można również podać adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać
odpowiedź na reklamację.

6.4.

Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej, na
podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora, nie później jednak niż do 27 sierpnia 2021 r.

6.5.

O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem
poleconym wysłanych na adres podany na piśmie zawierającym reklamację

w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia
3 września 2021 r.

VII.

7.1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).

7.2.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik numer 1 do
niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
8.1.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi załącznik numer 2 do
niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w biurze Organizatora i360 Sp. z o.o.,
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok oraz na Stronie Internetowej
www.rabaty.generali.pl/loteria.

9.2.

Zasady Loterii określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin. Materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

9.3.

Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Loterii, przesyłając
wniosek o wykluczenie go z Loterii na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl.

9.4.

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać
w związku z niniejszą Loterią przed właściwym sądem powszechnym.

9.5.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
t.j. 2020 poz. 2094 z późn. zm.), Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika
Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

9.6.

We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii urodzinowej Generali: Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii urodzinowej
Generali
I.

Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).

II.

Administratorem danych Uczestników jest i360 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w
całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 142057582 i numerem
identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178, zwana dalej: „i360”. Kontakt z
Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: Anna.Serafin@i360.com.pl oraz
listownie na adres i360 sp. z o. o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8 90-057 Łódź.

III.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

1) w celu związanym z organizacją loterii promocyjnej pod nazwą: „Loteria urodzinowa
Generali”, dalej jako: Loteria, uczestnictwem w tej Loterii oraz w celu ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i twierdzeniami, w tym w celu
rozpatrzeniem reklamacji dotyczących tejże Loterii – podstawę prawną przetwarzania
stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora obejmujący
umożliwienie Uczestnikom udziału w Loterii, w tym także ogłoszenie wyników i
wydanie nagród Laureatom oraz rozstrzygnięcie reklamacji w Loterii, a także prawnie
uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności weryfikacji uprawnienia
Uczestnika do wzięcia udziału w Loterii zgodnie z wymogami Regulaminu (na
podstawie informacji otrzymanych od Generali) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f)
RODO) oraz
2) w celu realizacji obowiązków prawnych, wynikających m.in. z przepisów podatkowych
i o rachunkowości, a także z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu – niezbędność przetwarzania do wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi
tu m. in. o następujące obowiązki:
a) obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w tym w szczególności pobór podatku,

sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR, który to obowiązek dotyczy
wyłącznie Laureatów Nagród głównych,
b) obowiązek archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami losowymi
przewidziany przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja
2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z
urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

IV.

V.

W celu dokonania przez Generali, zgodnie z pkt 2.4 Regulaminu, weryfikacji spełnienia
przez Uczestników warunków udziału w Loterii określonych w Regulaminie, w tym w
szczególności warunków określonych w pkt 1.6, 2.1 oraz 2.3 Regulaminu Loterii, dane
osobowe Uczestników podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w
postaci: imienia i nazwiska, numeru PESEL i numeru zgłaszanej Polisy będą
przekazywane przez Organizatora do Generali.
W przypadkach i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa,
Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, o którym to prawie mowa w pkt VI poniżej.

VI.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym
interesie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli w celu związanym z
organizacją Loterii, uczestnictwem w niej i rozpatrzeniem reklamacji dotyczących
Loterii, a także ustalaniem, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami i
twierdzeniami, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez
Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionym
interesie, przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy
po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla przetwarzania i podstawa ta przewyższa
interes lub prawa Uczestnika albo przetwarzania danych Uczestnika wymaga ustalenie,
dochodzenie albo wykonywanie roszczeń. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w
dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres email: Anna.Serafin@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres: i360 sp. z o. o., ul. H.
Sienkiewicza 85/87 lok. 8 90-057 Łódź.

VII.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.

Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym,
aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w Loterii.

IX.

Dane Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

X.

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być w szczególności: zewnętrzni
dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center),
księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.
Odbiorcą danych osobowych jest również GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000010623, o kapitale zakładowym w wysokości 191 000 000,00 zł,
opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 016029008 i
numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5262349108, zwana w niniejszej klauzuli
informacyjnej: „Generali”.

XI.

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane i przetwarzane przez czas udziału
Uczestnika w Loterii. Po zakończeniu udziału Uczestnika w Loterii dane będą
przetwarzane w niezbędnym zakresie do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń dotyczących Loterii, w tym roszczeń cywilnoprawnych i
zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodami uzyskanymi w Loterii.

XII.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu realizacji istniejącego obowiązku
prawnego będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących tego
obowiązku.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii urodzinowej Generali: Regulamin Świadczenia
usług drogą elektroniczną
I.

W ramach promocyjnej pod nazwą „Loteria urodzinowa Generali”, dalej jako: Loteria,
Organizator Loterii świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez
usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy
rozumieć w szczególności usługi takie jak:
1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii,
2)
umożliwianie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za
pośrednictwem Strony Internetowej Loterii,

II.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zwana dalej: Umową, zostaje
zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii.

III.

Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez
Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.

IV.

Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony
internetowej Loterii.

V.

Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet
Explorer 11.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.

VI.

Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony
internetowej Loterii: www.rabaty.generali.pl/loteria treści o charakterze bezprawnym,
w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników,
wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających,
ośmieszających itp.

VII.

Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem
po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z
usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu
zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na
celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku
możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

VIII.

By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt VII powyżej, Uczestnik powinien
zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program
antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

IX.

Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej
pomocy informatycznej.

X.

Organizator informuje, że system informatyczny Loterii może wykorzystywać tzw.
„cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki
użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są
wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera,
oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę
ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości
korzystania z funkcjonalności strony internetowej Loterii.

XI.

Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w
Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór formularza odstąpienia od
umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego załącznika.

XII.

Reklamacje co do świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane pisemnie
na adres biura Organizatora, tj. i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15084 Białystok z dopiskiem „Loteria urodzinowa Generali” za pośrednictwem poczty,
kurierów lub osobiście.

XIII.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, a także adres osoby składającej
reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można
również podać adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź
na reklamację.

XIV.

Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. Regulaminu Loterii,
na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest
powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany na piśmie zawierającym
reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do Regulaminu Loterii urodzinowej Generali
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,
e-mail: recepcja@i360.com.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej
usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

*Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii urodzinowej Generali: Specyfikacja nagrody
głównej w Loterii

FIAT 500 MY21 Cult 1.0 70 KM Hybrid
MVS: 150-0DG-9-000
Kolor zewnętrzny: Czerwony Passione (111)
Kolor wewnętrzny: Tapicerka materiałowa w kolorze
niebieskim z monogramem Fiata, jasne detale (123)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
025 - Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym
0L6 - Badge Hybrid
0R5 - Felgi stalowe 14"
182 - Dwa zagłówki tylne z regulacja wysokości
195 - Tylna kanapa z oparciem dzielonym w stosunku 50/50
218 - Lusterka boczne w kolorze czarnym sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury
4WE - Kierownica ze sterowaniem systemem multimedialnym
51H - Tabliczka znamionowa
58E - Ogranicznik prędkości
5DE - System Start&Stop
661 - Trójkąt ostrzegawczy

6HQ - Naklejka Ciao Fiat
6ZF - Radio Uconnect DAB z portem USB (bez CD)
823 - Gniazdko zasilające 12V na tunelu środkowym
858 - Instrukcja obsługi w języku polskim
876 - Zderzaki w kolorze nadwozia
912 - Gaśnica
9JN - Książka gwarancyjna

WYPOSAZENIE DODATKOWE
5CJ Lakier pastelowy Vintage Czerwony Passione
803 Dojazdowe niepełnowymiarowe koło zapasowe

