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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Loteria Narodowego Programu Szczepień” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Nazwa Loterii 

Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Loteria Narodowego Programu 
Szczepień” (dalej: „Loteria”). 

§ 2 
Podmiot urządzający Loterię 

Organizatorem Loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Targowej 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców, którego akta rejestrowe 
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 7411, posiadający kapitał 
zakładowy 279 142 000 złotych, NIP 525-00-10-982 (dalej: „Organizator” lub „TS”).  

§ 3 
Organ wydający zezwolenie 

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu, w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2094, z późn. zm.). 

§ 4 
Obszar Loterii 

Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 
Czas trwania Loterii 

1. Loteria rozpoczyna się dnia 1 lipca 2021 r. i trwa do dnia 11 marca 2022 r. (przez co 
rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).  

2. Okres Promocyjny rozpoczyna się dnia 1 lipca 2021 r. o godz. 00:00:00 i trwa do dnia 
30 września 2021 r. do godz. 23:59:59, z zastrzeżeniem, że liczba Nagród 
Natychmiastowych jest ograniczona i wynosi 52 000 (pięćdziesiąt dwa tysiące sztuk). 

3. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 

§ 6 
Definicje 

1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, 
zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1920). 

2. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia 
dostępna na stronie https://pacjent.gov.pl, umożliwiająca (po zalogowaniu) dostęp 
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do własnej dokumentacji medycznej i do określonych danych o zdrowiu, oraz 
umożliwiająca Rejestrację do Loterii. Organizator Loterii uzyskuje dostęp do danych 
wyłącznie w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz danych 
dotyczących poświadczenia przyjęcia szczepionki na Covid-19. Do Loterii nie można 
przystąpić poprzez aplikację mobilną mojeIKP. 

3. Infolinia Narodowego Programu Szczepień (Infolinia NPS) – bezpłatna, 
całodobowa infolinia obsługująca Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19 
dostępna pod bezpłatnym numerem 989, służąca również do Rejestracji do Loterii. 

4. Laureat – Uczestnik wyłoniony zgodnie z Regulaminem, potencjalny Zwycięzca 
nagrody. 

5. Minister Zdrowia - naczelny organ administracji publicznej uczestniczący  
w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść  
i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej w Ministerstwie 
Zdrowia. Jednostki podległe lub nadzorowane (między innymi: IKP/ 
www.pacjent.gov.pl, NFZ, Infolinia NPS), System P1 e-Zdrowie. Współadministrator 
danych osobowych. 

6. Ministerstwo Zdrowia - urząd administracji rządowej obsługujący Ministra 
Zdrowia, z siedzibą w 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554. 

7. Nagroda Finałowa – nagrody od I do II stopnia. 

8. Nagroda Miesięczna – nagrody od III do IV stopnia. 

9. Nagroda Natychmiastowa – nagrody VII i VIII stopnia przyznawane na zasadach: 

1) Nagroda VII stopnia - każdemu co 2000 (dwutysięcznemu) Uczestnikowi, który 
dokonał Rejestracji do Loterii i wykonał Szczepienie. Liczba nagród VII stopnia jest 
ograniczona i wynosi 13 000 (trzynaście tysięcy sztuk). 

2) Nagroda VIII stopnia - każdemu co 500 (pięćsetnemu) Uczestnikowi,  
z zastrzeżeniem pkt 1, który dokonał Rejestracji do Loterii i wykonał Szczepienie. 
Liczba nagród VIII stopnia jest ograniczona i wynosi 39 000 (trzydzieści dziewięć 
tysięcy sztuk). 

Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 (jedną) Nagrodę Natychmiastową. Oznacza to,  
że każdemu co czwartemu Laureatowi który spełnia warunek wskazany  
w pkt. 1 przydzielana jest nagroda VII stopnia - do wyczerpania puli Nagród 
Natychmiastowych wskazanej w § 5 ust. 2. Szczegóły realizacji Nagrody Natychmiastowej 
przedstawia załącznik nr 7 do Regulaminu. 

10. Nagroda Tygodniowa – nagrody od V do VI stopnia. 

11. Narodowy Program Szczepień (NPS) – zorganizowane działania w zakresie 
ochrony zdrowia, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych  
i skutecznych szczepień przeciwko Covid-19 wśród obywateli Polski, obejmujące  
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m. in. zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję,  oraz monitoring 
przebiegu i efektywności szczepienia. 

12. Okres Promocyjny – okres w którym możliwe jest przystąpienie do Loterii  
rozpoczynający się dnia 1 lipca 2021 r. o godz. 00:00:00 i trwający  
do dnia 30 września 2021 r. do godz. 23:59:59. 

13. Oświadczenie (Formularz) – udostępniony przez TS w sposób określony  
w § 13 ust. 5, ust. 6, ust. 7 formularz elektroniczny, który Laureat wypełnia i wysyła 
poprzez wciśnięcie przycisku „Wyślij”. Prawidłowe wysłanie Formularza jest 
potwierdzane komunikatem na ekranie, z zastrzeżeniem par. 13 ust 8. Wzory 
Oświadczeń stanowią odpowiednio: załącznik nr 1 dla nagrody I stopnia, załącznik nr 
2 dla nagrody II stopnia, załącznik nr 3 dla nagrody III stopnia, załącznik nr 4 dla 
nagrody IV stopnia, załącznik nr 5 dla nagrody V stopnia, załącznik nr 6 dla nagrody 
VI stopnia.  

14. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki, na których odbywa się 
loteria promocyjna pod nazwą „ Loteria Narodowego Programu Szczepień”. 

15. Rejestracja do Loterii (Rejestracja) – funkcjonalność udostępniana w Okresie 
Promocyjnym na IKP, oraz na Infolinii Narodowego Programu Szczepień, 
umożliwiająca przystąpienie do Loterii.  Podczas Rejestracji Uczestnik potwierdza lub 
uzupełnia (w przypadku jego braku) numer telefonu komórkowego. 

16. Strona Internetowa (Strona) – strona www.gov.pl/szczepimysie/loteria  na której 
w czasie trwania Loterii udostępniane są informacje dotyczące Loterii,  
w tym Regulamin, oraz Lista Zwycięzców.  Informacje dotyczące Loterii są dostępne 
na Stronie od dnia 1 lipca 2021 r. od godziny 00:00:00 do dnia 11 marca  
2022 r. do godziny 23:59:59. 

17. System P1 e-Zdrowie (System) — elektroniczna platforma prowadzenia, analizy  
i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, o której mowa  
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666). 

18. Szczepienie – przejście przez Uczestnika kompletnej procedury zaszczepienia 
przeciw Covid-19 nie później niż do dnia 30 września 2021 r. do godz. 23:59:59 
dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski. Na potrzeby Loterii jedynym 
potwierdzeniem odbycia kompletnej procedury zaszczepienia przeciw Covid-19 
(przyjęcie jednej lub dwóch dawek szczepionki w zależności od użytego preparatu) 
jest prawidłowe zarejestrowanie tego faktu w Systemie P1 e-Zdrowie nie później niż 
do dnia 4 października 2021 roku do godziny 23:59:59. 

19. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  która w Okresie Promocyjnym dokonała Rejestracji do 
Loterii, z zastrzeżeniem, że udział w losowaniach o których mowa w § 12 ust. 5, ust. 
6, ust. 7 oraz szansa na Nagrodę Natychmiastową możliwe są po odbyciu Szczepienia 
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oraz zarejestrowaniu tego faktu w Systemie P1 e-Zdrowie nie później niż do dnia  
4 października 2021 roku do godziny 23:59:59, spełniająca pozostałe wymagania 
opisane w Regulaminie. 

20. Zwycięzca – zweryfikowany pozytywnie Laureat Loterii pod kątem spełniania 
wymagań uczestnictwa i wydania nagrody. 

PRZEDMIOT LOTERII 

§ 7 
Przedmiot Loterii 

1. Celem Loterii jest promowanie szczepień przeciw Covid-19 oraz zwiększenie 
zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19. 

2. Nabycie dowodu udziału w grze polega na przejściu procedury Rejestracji przez 
Uczestnika. 

UCZESTNICY LOTERII 

§ 8 
Uczestnicy Loterii 

1. Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, spełniające warunki określone 
w § 6 ust. 19 Regulaminu, które w Okresie Promocyjnym dokonały Rejestracji do Loterii, 
oraz spełniają pozostałe wymagania opisane w Regulaminie. 

2. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej, Zarządu) Organizatora, oraz pracownicy Organizatora z centrali Spółki  
a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób. W Loterii nie mogą brać 
udziału osoby, które w dniu Rejestracji do Loterii nie ukończyły 18 lat.  
W Loterii nie mogą brać udziału członkowie i osoby zatrudnione w następujących 
organach i jednostkach: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Zdrowia, 
Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwie Finansów, Narodowym Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), 
Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, 
Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Radzie Medycznej przy Prezesie Rady 
Ministrów, Zespole ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także 
członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób. 

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców 
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 
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ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

§ 9 
Warunki uczestnictwa w Loterii i zasady przyznawania nagród 

1. Rejestracja do Loterii jest realizowana na IKP oraz Infolinii NPS w Okresie 
Promocyjnym. 

2. Uczestnik przystępuje do Loterii w następujący sposób: 

1) Loguje się na stronie www.pacjent.gov.pl na swoim IKP. 
2) Na IKP otrzymuje formularz umożliwiający zapisanie się do Loterii. 
3) Potwierdza lub uzupełnia (w przypadku jego braku) numer telefonu 

komórkowego. 
4) Zaznacza wymagane zgody i oświadczenia o treści: 

a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie imienia, 
nazwiska, PESEL, numeru telefonu oraz danych dotyczących 
poświadczenia przyjęcia szczepionki na Covid-19 przez 
współadministratorów danych, czyli  Ministra Zdrowia oraz 
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w „Loterii 
Narodowego Programu Szczepień”. 

b) Akceptuję   Regulamin Loterii oraz zapoznałem/am się z treścią  
klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

c) Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii 
promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień” nie jestem 
członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, 
Zarządu) Organizatora oraz pracownikiem Organizatora z centrali 
spółki, oraz pracownikiem podmiotów Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa 
Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia 
(CEZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego, Rady Medycznej przy Prezesie Rady 
Ministrów, Zespołu ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych a także członkiem najbliższej rodziny 
wszystkich ww. osób. 

Treść klauzuli informacyjnej stanowi § 16 do Regulaminu Loterii. 

5)  Potwierdza udział w Loterii poprzez przycisk „Weź udział”. 
lub  

1) Dzwoni na Infolinię Narodowego Programu Szczepień – na numer 989. 
2) Wyraża chęć udziału w Loterii. 
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3) Podaje dane niezbędne do weryfikacji w Systemie w postaci numeru PESEL oraz 
imienia i nazwiska. 

4)  Potwierdza lub uzupełnia (w przypadku jego braku) numer telefonu 
komórkowego. 

5)  Odsłuchuje i potwierdza wymagane zgody i oświadczenia wskazane w ust. 2 pkt. 
4 lit. a), b), c).  

3. Uczestnik który wykonał Szczepienie ma jedną szansę na wygranie Nagrody 
Natychmiastowej na zasadach wskazanych w § 6 ust. 9. 

4. Udział w losowaniach nagród I , II, III, IV, V i VI stopnia jest możliwy wyłącznie dla 
Uczestników, którzy wykonali Szczepienie. 

5. Uczestnik bierze udział tylko w 1 (jednym) najbliższym losowaniu Nagrody 
Tygodniowej, oraz w 1 (jednym) najbliższym losowaniu Nagrody Miesięcznej, oraz  
w 1 (jednym) losowaniu Nagrody Finałowej.   

6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 (jedną) Nagrodę Natychmiastową, 1 (jedną) 
Nagrodę Tygodniową, 1 (jedną) Nagrodę Miesięczną, 1 (jedną) Nagrodę Finałową. 

7. Udział w losowaniu tygodniowym, miesięcznym oraz finałowym jest zależny od daty 
potwierdzonego Szczepienia na zasadach wskazanych w § 12 ust. 5, ust. 6, ust. 7. 

8. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią 
Regulaminu. 

9. Uczestnik może przystąpić do Loterii tylko raz.  
10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie. 

W przypadku, gdy Komisja, o której mowa w § 15, stwierdzi naruszenie przez 
Uczestnika zasad udziału w Loterii, bądź działań nieuczciwych – ma prawo wykluczyć 
takiego Uczestnika z Loterii.  

11. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego (tj. bez użycia narzędzi i skryptów 
wspomagających) dokonania Rejestracji do Loterii na IKP. W przypadku wykrycia 
użycia przez Uczestnika narzędzi programistycznych, algorytmów lub innych 
automatów (skryptów), TS zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Uczestnika 
z Loterii. W przypadku stwierdzenia przez TS, że Uczestnik wpływa na przebieg 
Loterii poprzez użycie narzędzi programistycznych ingerujących w bezpieczeństwo, 
budowę lub funkcjonowanie IKP może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii. 

12. TS zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Loterii spełnia warunki 
określone w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady Loterii określone  
w Regulaminie, lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym 
celu TS może wystąpić telefonicznie do Uczestnika, nie później niż do dnia 31 
października o złożenie dodatkowych wyjaśnień/ oświadczeń/ (w formie pisemnej) 
niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji - w formie wiadomości 
elektronicznej na adres email: loterie@totalizator.pl. Niespełnienie warunków 
wynikających z niniejszego Regulaminu, oraz brak złożenia stosownego wyjaśnia/ 
oświadczenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania, może spowodować 
wykluczenie danego Uczestnika z Loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do 
nagrody. 
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13. Decyzja Komisji wskazanej w § 15 w przedmiocie wykluczenia Uczestnika jest 
ostateczna, co nie wyklucza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem 
do właściwego sądu powszechnego. 

14. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych (w tym danych osobowych) jest 
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii. 

15. Rejestracja do Loterii dokonana jest w chwili wpłynięcia informacji do Systemu. 
16. Informacja o odbyciu Szczepienia jest wprowadzana przez punkt szczepień do 

Systemu na podstawie art.  21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).  

17. Odpowiedzialność za prawidłowe zarejestrowanie w Systemie P1 e-Zdrowie 
informacji o odbyciu Szczepienia przez Uczestnika spoczywa na Ministerstwie 
Zdrowia. 

18. Uczestnik gwarantuje, że informacje podane przez Uczestnika na IKP oraz Infolinii 
NPS, w szczególności numer telefonu są prawdziwe, ważne, poprawne i kompletne. 

19.  Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest 
to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem na skutek podania 
nieprawdziwych, niepoprawnych danych. 

NAGRODY W LOTERII 
§ 10 

Wartość puli nagród  
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane 
wynosi 21 989 280 złotych brutto (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych). Liczba nagród jest 
ograniczona i wynosi  52 796 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset 
dziewięćdziesiąt sześć) sztuk. 

§ 11  
Rodzaje nagród 

1. Nagrodami w Loterii są: 

1) Nagroda I stopnia – w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1 000 000  
złotych (słownie: jeden milion złotych), przekazywanej przelewem bankowym 
przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy.  

Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) nagrody I stopnia w Loterii. 

2) Nagroda II stopnia - w postaci: 

a) samochodu osobowego TOYOTA C-HR Comfort silnik 1.8 Hybrid  
122 KM e-CVT, Pure White, wyprodukowany w 2021 r. (rok modelowy  
– 2021 r.), o wartości brutto 107 300 zł brutto (słownie: sto siedem tysięcy 
trzysta złotych), 

b) nagrody pieniężnej przeznaczonej na zakup ubezpieczenia samochodu  
w postaci OC i AC, w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 
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złotych), przekazywanej przelewem bankowym przez Organizatora na 
wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. W przypadku zakupu 
ubezpieczenia o wartości niższej niż wysokość nagrody pieniężnej 
niewykorzystana kwota pozostaje do dyspozycji Zwycięzcy. 

Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 112 300 zł (słownie: sto dwanaście 
tysięcy trzysta złotych). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) nagrody II 
stopnia w Loterii. 

3) Nagroda III stopnia – w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 100 000  
złotych (słownie: sto tysięcy złotych), przekazywanej przelewem bankowym 
przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. 

Organizator przewidział 6 (słownie: sześć) nagród III stopnia w Loterii. 

4) Nagroda IV stopnia - w postaci: 

a) samochodu osobowego TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-drzwiowa  
w wersji Comfort z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, 
wyprodukowany w 2021 r. (rok modelowy – 2021 r.), o wartości brutto  
101 900 zł brutto (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset złotych),  

b) nagrody pieniężnej przeznaczonej na zakup ubezpieczenia samochodu  
w postaci OC i AC, w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 
złotych), przekazywanej przelewem bankowym przez Organizatora na 
wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. W przypadku zakupu 
ubezpieczenia o wartości przekraczającej wartość nagrody pieniężnej 
Zwycięzca samodzielnie dopłaca różnicę. W przypadku zakupu 
ubezpieczenia o wartości niższej niż wysokość nagrody pieniężnej 
niewykorzystana kwota pozostaje do dyspozycji Zwycięzcy. 

Łączna wartość nagrody IV stopnia wynosi 106 900 zł (słownie: sto sześć 
tysięcy dziewięćset złotych). Organizator przewidział 6 (słownie: sześć) 
nagród IV stopnia w Loterii. 

5) Nagroda V stopnia – w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 50 000  
złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przekazywanej przelewem 
bankowym przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy.  

Organizator przewidział 60 (słownie: sześćdziesiąt) nagród V stopnia 
w Loterii. 

6) Nagroda VI stopnia – w postaci hulajnogi elektrycznej marki Segway-Ninebot 
E22E w kolorze Grey o wartości 1 699 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Organizator przewidział 720 (słownie: 
siedemset dwadzieścia) nagród VI stopnia w Loterii. 

7) Nagroda VII stopnia – nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł brutto 
(słownie: pięćset złotych) w postaci kodu do samodzielnej realizacji nagrody 
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przez Zwycięzcę w sieci bankomatów własnych PKO Bank Polski. Organizator 
przewidział 13 000 (słownie: trzynaście tysięcy) nagród VII stopnia w Loterii. 

8) Nagroda VIII stopnia – nagroda pieniężna o wartości 200,00 zł brutto 
(słownie: dwieście złotych) w postaci kodu do samodzielnej realizacji nagrody 
przez Zwycięzcę w sieci bankomatów własnych PKO Bank Polski. Organizator 
przewidział 39 000 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy) nagród VIII stopnia 
w Loterii. 

2. Istnieje możliwość realizacji nagrody VII i VIII stopnia w oddziale lub agencji banku 
PKO Bank Polski. Szczegóły oraz sposoby realizacji nagród VII i VIII stopnia zawarte 
są w załączniku nr 7 do Regulaminu. Szczegółowa lista bankomatów, oddziałów oraz 
agencji banku PKO Bank Polski dostępna jest na http://www.pkobp.pl. 

3. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

LOSOWANIE NAGRÓD 

§ 12 

Zasady, miejsce i terminy losowań 

1. Nagrody Natychmiastowe przydzielane są na zasadach opisanych w § 6 ust. 9. 
2. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Targowej 25. 
3. Losowania przeprowadzane są w obecności Komisji wskazanej w § 15 Regulaminu, 

za pomocą urządzenia losującego spełniającego wymagania ustawy o grach 
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. Urządzenie posiada pozytywną opinię 
techniczną uprawnionej jednostki badającej, oraz zostało zarejestrowane przez 
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

4. Losowania nagród I, II, III, IV, V, i VI stopnia odbywają się według następującego 
schematu: 
1) Każdemu Uczestnikowi Loterii który przyjął Szczepienie, nadawany jest unikalny 

numer ID. 
2) Losowanie odbywa się poprzez wylosowanie zwycięskiego numeru ID. 
3) Jeden numer ID może zostać wylosowany tylko jeden raz. 

5. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się zgodnie z poniższym 
harmonogramem: 

Losowanie 

Okres Rejestracji  do 
Loterii (pod warunkiem 

wykonania Szczepienia oraz jego 
rejestracji w Systemie P1 e-Zdrowie)  

Data losowania 

TYGODNIOWE 1 1.07.2021 – 11.07.2021 14.07.2021 
TYGODNIOWE 2 12.07.2021 – 18.07.2021 21.07.2021 
TYGODNIOWE 3 19.07.2021 – 25.07.2021 28.07.2021 
TYGODNIOWE 4 26.07.2021 – 1.08.2021 4.08.2021 
TYGODNIOWE 5 2.08.2021 – 8.08.2021 11.08.2021 
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TYGODNIOWE 6 9.08.2021 – 15.08.2021 18.08.2021 
TYGODNIOWE 7 16.08.2021 – 22.08.2021 25.08.2021 
TYGODNIOWE 8 23.08.2021 – 29.08.2021 1.09.2021 
TYGODNIOWE 9 30.08.2021 – 5.09.2021 8.09.2021 

TYGODNIOWE 10 6.09.2021 – 12.09.2021 15.09.2021 
TYGODNIOWE 11 13.09.2021 – 19.09.2021 22.09.2021 
TYGODNIOWE 12 20.09.2021 – 30.09.2021 6.10.2021 

W każdym losowaniu Tygodniowym losowane są nagrody V i VI stopnia w liczbie  
65 (sześćdziesiąt pięć) sztuk w podziale:  

a) Nagroda V stopnia – 5 (pięć) sztuk. 

b) Nagroda VI stopnia – 60 (sześćdziesiąt) sztuk.  

W każdym losowaniu tygodniowym do każdej z nagród V stopnia i VI stopnia, 
losowane jest jedno zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy Laureat zgłoszenia 
zwycięskiego przejdzie negatywnie weryfikację, nagroda przypada Laureatowi, który 
dokonał zgłoszenia oznaczonego jako zgłoszenie rezerwowe. Do Laureatów zgłoszeń 
rezerwowych stosuje się postanowienia jak do Laureata, który dokonał zgłoszenia 
zwycięskiego. 

6. Losowania nagród miesięcznych odbywają się zgodnie z poniższym 
harmonogramem: 

Losowanie 

Okres Rejestracji  do 
Loterii (pod warunkiem 

wykonania Szczepienia oraz jego 
rejestracji w Systemie P1 e-Zdrowie) 

Data losowania 

MIESIĘCZNE 1 1.07.2021 – 31.07.2021 4.08.2021 
MIESIĘCZNE 2 1.08.2021 – 31.08.2021 8.09.2021 
MIESIĘCZNE 3 1.09.2021 – 30.09.2021 6.10.2021 

 
W każdym losowaniu miesięcznym losowane są nagrody III i IV stopnia w liczbie  
4 (cztery) sztuk w podziale:  

a) Nagroda III stopnia – 2 (dwie) sztuki. 

b) Nagroda IV stopnia – 2 (dwie) sztuki. 

W każdym losowaniu miesięcznym do każdej z nagród III stopnia i IV stopnia, 
losowane jest jedno zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy Laureat zgłoszenia 
zwycięskiego przejdzie negatywnie weryfikację, nagroda przypada Laureatowi, który 
dokonał zgłoszenia oznaczonego jako zgłoszenie rezerwowe. Do Laureatów zgłoszeń 
rezerwowych stosuje się postanowienia jak do Laureata, który dokonał zgłoszenia 
zwycięskiego.  

7. Losowanie Nagród Finałowych odbywa się w następujący sposób: 
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Losowanie 

Okres Rejestracji  do 
Loterii (pod warunkiem 

wykonania Szczepienia oraz jego 
rejestracji w Systemie P1 e-Zdrowie) 

Data losowania 

FINAŁOWE 1.07.2021 – 30.09.2021 6.10.2021 
 
W losowaniu finałowym losowane są nagrody I i II stopnia w liczbie 4 (cztery) sztuk  
podziale:  

a) Nagroda I stopnia – 2 (dwie) sztuki.  

b) Nagroda II stopnia – 2 (dwie) sztuki. 

W losowaniu finałowym do każdej z nagród I stopnia i II stopnia, losowane jest jedno 
zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy Laureat zgłoszenia zwycięskiego przejdzie 
negatywnie weryfikację, nagroda przypada Laureatowi, który dokonał zgłoszenia 
oznaczonego jako zgłoszenie rezerwowe. Do Laureatów zgłoszeń rezerwowych 
stosuje się postanowienia jak do Laureata, który dokonał zgłoszenia zwycięskiego.  

8. TS zastrzega sobie prawo do możliwości informowania Laureatów po losowaniach o 
których mowa w ust. 5, ust. 6, ust. 7, wykonując połączenie na numer telefonu 
Laureata wskazany podczas Rejestracji. W takiej sytuacji brak połączenia  
z Laureatem nie skutkuje utratą prawa do nagrody a obowiązek informacyjny zostaje 
dopełniony przez TS na zasadach ogólnych opisanych w  § 13 ust. 2 i ust. 4. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, rozmowa telefoniczna z Laureatem/ 
Zwycięzcą może być nagrywana, w celu utrwalenia faktu zrealizowania obowiązku 
poinformowania Laureata/ Zwycięzcy o uzyskanej nagrodzie. Laureat/ Zwycięzca 
może wyrazić zgodę na wykorzystywanie nagranej rozmowy w celu promocji Loterii. 

10. Nagrody Natychmiastowe przydzielane są jednokrotnie. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

§ 13 

Sposób ogłaszania wyników i warunki wydania nagród 
1. Laureaci Nagród Natychmiastowych informowani są o wygranej  w ciągu 5 dni 

kalendarzowych od momentu spełnienia warunków: Rejestracji do Loterii, 
Szczepienia i zarejestrowania Szczepienia w systemie P1 e-Zdrowie za 
pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej z numeru oznaczonego jako „Loteria”  
zgodnie z danymi wskazanymi przez Laureata podczas Rejestracji do Loterii (numer 
telefonu).  

2. Laureaci nagród I, II, III, IV, V i VI stopnia informowani są o wygranej przez TS za 
pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej z numeru oznaczonego jako „Loteria”  
zgodnie z danymi wskazanymi przez Laureata podczas Rejestracji do Loterii (numer 
telefonu), z zastrzeżeniem § 12 ust. 8. 
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3. TS zastrzega sobie dodatkowo możliwość kontaktu telefonicznego z Laureatem  
w celu przekazania szczegółów dotyczących procedury weryfikacji prawa do 
otrzymania nagrody, oraz procedur związanych z rejestracją i ubezpieczeniem 
nagród II i IV stopnia. Kontakt telefoniczny następuje po wysłaniu wiadomości SMS  
o której mowa w ust. 2. 

4. Laureaci nagród I, II, III, IV, V i VI informowani są o wygranej w ciągu 2 Dni Roboczych, 
licząc od dnia następnego po losowaniu. Przyjmuje się, iż datą otrzymania informacji 
o wygranej przez Laureata jest data wysłania wiadomości SMS przez TS. 

5. Do wiadomości SMS o której mowa w ust. 2 i ust. 4 dołączony jest link umożliwiający 
wypełnienie właściwego Oświadczenia w wersji elektronicznej. 

6. Laureat zobowiązany jest do samodzielnego wypełnienia Oświadczenia i wysłania go 
do TS za pomocą przycisku „Wyślij”. Link do Oświadczenia jest możliwy do 
jednokrotnego użycia. 

7. Oświadczenie należy wypełnić i wysłać (dostarczyć) w ciągu 10 dni kalendarzowych 
licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji o wygranej. 

8. Organizator dopuszcza możliwość przesłania Oświadczenia o którym mowa  
w ust. 5 i ust. 6 wypełnionego odręcznie, tj. w wersji papierowej. W takiej sytuacji 
Laureat może wydrukować  właściwy tj. odpowiadający wygranej nagrodzie 
Załącznik do Regulaminu, lub zgłosić się do TS z prośbą o przesłanie Załącznika 
pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: 
loteriaszczepionkowa@totalizator.pl. Laureat zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów w wersji papierowej w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania informacji o wygranej (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora), 
drogą pocztową (list polecony lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką 
kurierską, osobiście lub przez osobę upoważnioną, do siedziby Organizatora (w dni 
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 16:00) na adres: Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: „Loteria 
Narodowego Programu Szczepień”. 

9. Laureaci rezerwowi informowani są o wygranej analogicznie, tj. zgodnie z opisaną 
powyżej procedurą. Laureat rezerwowy otrzymuje wiadomość SMS w ciągu 2 Dni 
Roboczych licząc od dnia następnego po dniu w którym prawo do nagrody stracił 
główny Laureat. 

10. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej. 
11. Laureat lub Laureat rezerwowy w celu odebrania nagrody w Oświadczeniu 

przekazuje TS następujące dane: 
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą, numerem domu/ mieszkania, 

miejscowością, kodem pocztowym, numer telefonu komórkowego wskazany 
podczas Rejestracji, adres e-mail. 

2) W przypadku Laureatów nagród I, II, III, IV i V stopnia dodatkowo następujące 
dane: rodzaj, seria/ numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer 
PESEL i datę urodzenia, a w przypadku braku numeru PESEL – adres 
zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo, numer konta bankowego. 

3) Laureaci nagród I, II, III, IV i V stopnia ze względu na konieczność dopełnienia 
przez Organizatora obowiązków wynikających z Ustawy z 1 marca 2018 r.  



13 
 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
w przypadku braku PESEL dodatkowo podają państwo urodzenia.  

12. Laureat traci prawo do nagrody w każdym z poniższych przypadków: 
1) Niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie dokumentów oraz 

danych, o których mowa w ust. 7 lub 8 i 11. 
2) Przekazania TS Oświadczenia w formie elektronicznej lub papierowej 

zawierającego niekompletne bądź nieprawidłowe dane. 
3) Podania podczas Rejestracji do Loterii nieprawidłowego lub nieistniejącego 

numeru telefonu, uniemożliwiając tym samym TS skuteczne poinformowanie 
Laureata o wygranej. 

4) Poświadczenia nieprawdy w szczególności m.in. naruszenia postanowień  
§ 8 Regulaminu. 

5) Niespełnienia pozostałych warunków Regulaminu.  
13. W przypadku, gdy okaże się, że Laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął 

udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo 
do nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów prawa, traci 
on prawo do nagrody. 

14. Warunkiem otrzymania nagrody jest uprzednie pozytywne przejście procedury 
weryfikacji, którą przeprowadza Komisja wskazana w § 15. 

15.  Informacje o utracie prawa do nagrody wysyłane są maksymalnie w ciągu 5 Dni 
Roboczych od dnia ustalenia przez TS zaistnienia okoliczności przez Laureata lub 
Laureata rezerwowego opisanych w ust. 12 i 13. 

16. Wyniki losowań są podawane na Stronie Internetowej. W ciągu 2 Dni Roboczych 
licząc od dnia następnego po losowaniu publikowana jest lista Laureatów w postaci 
zamaskowanego numeru telefonu w formacie 123 4XX XXX, imienia, pierwszej litery 
nazwiska, rodzaju wygranej nagrody ze statusem: 

1) weryfikacja negatywna, 
2) weryfikacja pozytywna. 

Statusy weryfikacji są uaktualniane na bieżąco, z zastrzeżeniem, że pełna lista 
Zwycięzców losowań jest publikowana nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r.  

17. Wartość nagrody wygranej w Loterii stanowi tajemnicę Uczestnika Loterii, 
do przestrzegania której jest zobowiązany TS. Pełne dane Zwycięzcy TS ujawni 
wyłącznie w wypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

18. Wydanie nagrody, z wyjątkiem nagród II i IV stopnia, może nastąpić na rzecz innej 
osoby niż Zwycięzca, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem 
poświadczonym notarialnie, udzielone przez Zwycięzcę i zawierające dane 
Zwycięzcy w zakresie wymaganym Regulaminem. Pełnomocnictwo może 
obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.  

19. Zwycięzca nie może domagać się zamiany nagrody rzeczowej na pieniądze, rzeczy 
bądź prawa. 

20. TS wysyła wiadomości SMS wyłącznie na numery telefonów zarejestrowane  
u dostępnych w Polsce operatorów sieci komórkowej, korzystających z polskich 
zasobów numeracji. 
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21. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na 
numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii. 

22. Nagrody niewydane i nieodebrane pozostają do dyspozycji TS. 

§ 14 

Miejsce i termin wydania nagród 
1. Nagrody wydawane są najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r. zgodnie z danymi 

wskazanymi przez Zwycięzcę w treści Oświadczenia. 
2. Nagrody I, III i V stopnia przekazywane są Zwycięzcom przelewem na wskazany  

w Oświadczeniu rachunek bankowy. 
3. Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu (Nagroda II i IV stopnia) Organizator 

przesyła Zwycięzcy przesyłką kurierską na koszt TS w ustalonym telefonicznie 
terminie. Pieniądze na zapłatę ubezpieczenia TS wysyła na wskazany przez 
Zwycięzcę w Oświadczeniu numer konta. Przed odbiorem nagrody Zwycięzca 
zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych z rejestracją samochodu, 
oraz opłaceniem obowiązkowego ubezpieczenia OC, oraz ubezpieczenia AC. 
Zwycięzca potwierdzi telefonicznie dopełnienie powyżej opisanej formalności w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów 
niezbędnych do rejestracji samochodu. Samochody wydawane są w lokalizacji 
wskazanej przez TS na terytorium Polski. Koszt dojazdu do wskazanego przez 
Organizatora miejsca gdzie wydawana jest nagroda pokrywa Zwycięzca. 

4. Nagrody VI stopnia wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską na koszt TS, na adres 
podany w Oświadczeniu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwycięzca osobiście 
potwierdza odbiór nagrody na przedstawionym przez kuriera dokumencie.  
TS poinformuje Zwycięzcę o terminie wysyłki nagrody poprzez wiadomość e-mail 
wysłaną z adresu loteria.promocyjna@totalizator.pl na adres e-mail Zwycięzcy podany 
na Oświadczeniu. 

5. Kody do realizacji Nagród Natychmiastowych wysyłane są na bieżąco, nie później 
jednak niż do dnia 31 stycznia 2022 r. Realizacja odbywa się na zasadach określonych 
w załączniku nr 7 do Regulaminu. 

6. Nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki, o której mowa w ust. 3 lub 4 traktowane jest, 
jako rezygnacja z nagrody i powoduje utratę prawa do nagrody. Zwrot przesyłki do 
Organizatora (na skutek niemożności jej doręczenia, lub z każdej innej przyczyny leżącej 
po stronie Zwycięzcy) jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 

7. Niezrealizowanie kodu o którym mowa w ust. 5 we wskazanym w sms terminie (nie 
krótszym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia jego otrzymania) traktowane jest 
jako rezygnacja z nagrody i powoduje utratę prawa do nagrody. 

8. Nagrody wysyłane są jednokrotnie. 

NADZÓR NAD LOTERIĄ 

§ 15 
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii 
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1. Prawidłowy sposób urządzania i przeprowadzania Loterii zapewnia wewnętrzna 
Komisja, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie odrębnego, 
wydanego przez Organizatora Regulaminu. W skład co najmniej 3-osobowej Komisji 
wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów  
o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier.  

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym 
zgłoszeniom, 

2) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii  
i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

3) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych losowań, 
4) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, 
5) udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie 

posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata. 
3. Decyzje wydawane przez Komisję w trakcie trwania Loterii są ostateczne, co nie 

wyłącza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem do sądu 
powszechnego. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 16 
Dane osobowe 

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „RODO”] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych. 

2. Współadministratorami danych osobowych są: 
a) Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa. 

Ze współadministratorem danych można skontaktować się przesyłając e – mail na 
adres:  kancelaria@mz.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod 
wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym  

b) Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25,  
03-728 Warszawa. Ze współadministratorem danych można skontaktować się 
przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym.  

3. Każdy ze współadministratorów wyznaczył osoby odpowiedzialne za ochronę 
danych tj. Inspektorów Ochrony Danych, z którymi kontakt jest możliwy 
odpowiednio za pośrednictwem adresu mailowego:  iod@mz.gov.pl  w przypadku 
Ministra Zdrowia oraz iod@totalizator.pl w przypadku Totalizatora Sportowego. 
Kontakt z Inspektorami Ochrony Danych możliwy jest również za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej pod wskazanymi powyżej adresami siedzib 
współadministratorów z  dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych”.  
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4. W ramach umowy o współadministrowaniu, współadministratorzy uzgodnili 
zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków 
wynikających z RODO, w tym w szczególności uzgodniono, że: 

a) Minister Zdrowia jako współadministrator jest odpowiedzialny za realizację  
w imieniu obu współadministratorów obowiązku informacyjnego wobec 
podmiotów danych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą. Niezależnie 
od tego ustalenia osoba, której dane dotyczą może wykonywać swoje prawa 
również wobec Totalizatora Sportowego. W takim przypadku żądanie zostanie 
przekazane współadministratorowi, który je zrealizuje. 

b) Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy, pod adresem e-mail 
wspoladministracja.iod@totalizator.pl, gdzie możliwe jest uzyskanie wszelkich 
niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.  

c) Każdy ze współadministratorów zapewnia ochronę danych osobowych  
i podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, 
zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami umowy o współadministrowaniu.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów w następujących 
celach: 

a) w zakresie zebrania przez współadministratorów i przetwarzania danych 
dotyczących  poświadczenia przyjęcia szczepionki na COVID – 19 w celu 
przystąpienia do Loterii – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, 
której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) 

b) realizacji Loterii, w tym przeprowadzenia procedury weryfikacji - podstawą 
prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca z przepisów 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzenia 
wykonawczego do tej ustawy 

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku 
jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO)  

d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 
interes Administratora, rozumiany w tym przypadku jako prowadzenie analiz  
w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). 

6. W przypadku Laureatów/Zwycięzców Loterii samodzielnym Administratorem 
danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Dane osobowe będą w tym 
wypadku przetwarzane w szerszym zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na Organizatorze Loterii oraz w celu realizacji uprawnień 
Laureatów/Zwycięzców. Dane w tym zakresie będą zbierane na podstawie 
odpowiedniego oświadczenia w zależności od stopnia nagrody. Obowiązek 
informacyjny ze strony Totalizatora Sportowego sp. z o.o. zostanie przedstawiony 
Laureatom/Zwycięzcom. Totalizator Sportowy sp. z o.o. jednocześnie informuje,  
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że na potrzeby spełnienia obowiązków prawnych rozmowy telefoniczne  
z Laureatami/Zwycięzcami będą nagrywane. Ich dalsze wykorzystanie będzie 
uzależnione od uzyskania stosownej zgody Laureata/Zwycięzcy. 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom 
uprawnionym do kontroli działalności współadministratorów lub instytucjom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie 
zawartych ze współadministratorami umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.  

8. Okres przechowywania danych przez współadministratorów dla celów organizacji 
Loterii jest określony następująco: 

a) co do zasady przez czas trwania Loterii określony w Regulaminie oraz dodatkowo 
przez okres 6 miesięcy po zakończeniu Loterii, jako czas niezbędny do obsługi 
roszczeń w związku z art. 21 ustawy o grach hazardowych albo 

b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu albo 
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo 
d) do momentu wycofania zgody. 

9. W przypadku osób nagrodzonych Totalizator Sportowy sp. z o.o. będzie przetwarzał 
dane osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
nastąpiło wydanie nagrody, na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych.  

10. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują 
następujące prawa:  dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie 
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem 
danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Realizacja praw osób odbywa się w szczególności poprzez wyznaczony wspólny 
punkt kontaktowy wspoladministracja.iod@totalizator.pl 

12. Zgodę na przetwarzanie  danych osobowych można wycofać w dowolnej chwili  
z poziomu użytkownika poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub za pośrednictwem 
kontaktu telefonicznego z infolinią pod bezpłatnym nr telefonu 989. Odwołanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej 
odwołaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.  

13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii oraz 
realizacji szczególnych uprawnień Uczestników. Odmowa podania niezbędnych 
danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Loterii.  

14. W oparciu o dane osobowe współadministratorzy  nie będą podejmowali 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 17 

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń  
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej 

z Loterią – począwszy od daty jej rozpoczęcia tj. od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia  
15 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., 
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa z dopiskiem: „Loteria Narodowego Programu 
Szczepień” – Reklamacja, lub przesłać na adres e-mail: loterie@totalizator.pl w tytule 
wpisując: „Loteria Narodowego Programu Szczepień”– Reklamacja. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, 
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę loterii, oraz treść żądania. 
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję wskazaną w § 15 Regulaminu.  

5. Rozpatrzona reklamacja zawierająca odpowiedź Komisji wskazanej w § 15 przesyłana 
jest listem poleconym na adres Uczestnika podany w treści reklamacji, lub wiadomość 
e-mail wysyłaną z adresu: loterie@totalizator.pl (w zależności od tego, w jaki sposób 
reklamacja wpłynęła) w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
reklamacji przez TS.  

6. TS nie udziela odpowiedzi na pisma lub e-maile niezawierające treści, zapytania, 
żądania, niepodpisane, niezawierające danych osobowych.  

7. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy 
od dnia wymagalności.  

8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

9. Niezależnie od uprawnień Uczestnika do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo 
do zgłoszenia roszczenia do sądu powszechnego. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Loterii dostępny jest od dnia 1 lipca 2021 r. w siedzibie Organizatora w Dni 
Robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, oraz na Stronie Internetowej do dnia  
11 marca 2022 r. 

2. Na potrzeby Loterii udostępniony jest adres e-mail: 
loteriaszczepionkowa@totalizator.pl pod który Uczestnicy Loterii mogą kierować do 
TS zapytania dotyczące Loterii. 

3. Wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy 
postanowień Regulaminu rozstrzyga Komisja wskazana w § 15. Uczestnikowi 
przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w § 17. 
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4. Na żądanie Zwycięzcy TS wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej 
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.). 

5. TS nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny, czy 
program pocztowy Uczestnika, wiadomości e–mail wysyłanych przez Organizatora  
w kategorii „wiadomości-śmieci”/ „spam” (lub innej) w skrzynce odbiorczej 
Uczestnika. Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu 
wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, 
Firefox, Opera lub Safari.  

6. TS nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/ lub 
urządzeń od Organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy 
legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik, i/ lub 
niedostarczenie wiadomości SMS ze względu na brak zalogowania Uczestnika lub 
Laureata lub Zwycięzcy w sieci komórkowej, lub wskazania jako kontaktowy 
stacjonarnego numeru telefonu.  
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 Załącznik nr 1   

OŚWIADCZENIE 
dla Laureata Nagrody I stopnia w postaci: 

nagrody pieniężnej w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), przekazywanej 
przelewem na rachunek bankowy.  

Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień”. Oświadczenie  
w wersji elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 
uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora. 

Zgodnie z wymogiem § 13 ust. 11 Regulaminu Loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 

„Loteria Narodowego Programu Szczepień”, ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer 

mieszkania (na terytorium Polski):  

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

Nr. tel. kom: ……………….…………..………… Adres e-mail: ……………...….………….…………..…………………….. 

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i państwo urodzenia):  

………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

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

Numer rachunku bankowego Laureata: 

                                

 
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody. 

□  *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria 
Narodowego Programu Szczepień”.  

□  *Potwierdzam, że z godnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego 
Programu Szczepień” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej, Zarządu) Organizatora oraz pracownikiem Organizatora z centrali Spółki, oraz 
pracownikiem podmiotów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Rady Medycznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, Zespołu ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkiem 
najbliższej rodziny wszystkich ww. osób. 
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KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 

Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej 
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

1. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). 
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor danych 
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony 
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji 

wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 złotych(słownie: dwa 
tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), a także w celu przeprowadzenia procedury 
reklamacyjnej i weryfikacyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w 
szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym 
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym 
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez: 
a. okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody albo 
b. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo 
c. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 
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przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów 
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji 
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, a także w razie 
złożenia reklamacji do jej rozpatrzenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu. 
 

……………………………………..…………………………...… 

 (data i czytelny podpis Laureata) 

OŚWIADCZENIE LAUREATA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ  
EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE 

 
1. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

2. Oświadczam, że  

 jestem 
 nie jestem 

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 
2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

3. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie 
z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 
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Wyjaśnienie pojęć 

1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, 
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące 
funkcje publiczne, w tym: 
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 
członków organów zarządzających partii politycznych, 
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie 
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje 
w tych organizacjach, 
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów 
wojewódzkich, 
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej; 

2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 
c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; 

3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w treści niniejszego formularza. 
 

 

……………………………………..…………………………...… 

         (data i czytelny podpis Laureata) 
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Załącznik nr 2   
OŚWIADCZENIE 

dla Laureata Nagrody II stopnia w postaci: 

a) samochodu osobowego TOYOTA C-HR Comfort silnik 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, 
wyprodukowanego w 2021 r. o wartości brutto 107 300 zł brutto (słownie: sto siedem tysięcy trzysta 
złotych), 

a) nagrody pieniężnej przeznaczonej na zakup ubezpieczenia samochodu w postaci OC i AC, w wysokości  
5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych), przekazywanej przelewem bankowym przez Organizatora 
na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. 

Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień”. Oświadczenie  
w wersji elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 
uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora. 

Zgodnie z wymogiem § 13 ust. 11 Regulaminu Loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 

„Loteria Narodowego Programu Szczepień”, ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer 

mieszkania (na terytorium Polski):  

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

Nr. tel. kom: ……………….…………..………… Adres e-mail: ……………...….………….…………..…………………….. 

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i państwo urodzenia):  

………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

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

Numer rachunku bankowego Laureata: 

                                

 
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody. 

□  *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „ Loteria 
Narodowego Programu Szczepień”.  

□  * Potwierdzam, że z godnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego 
Programu Szczepień” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej, Zarządu) Organizatora oraz pracownikiem Organizatora z centrali Spółki, oraz 
pracownikiem podmiotów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Rady Medycznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, Zespołu ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny 
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Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkiem 
najbliższej rodziny wszystkich ww. osób. 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 

Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej 
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

1. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). 
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor danych 
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony 
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji 

wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 złotych(słownie: dwa 
tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), a także w celu przeprowadzenia procedury 
reklamacyjnej i weryfikacyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w 
szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym 
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym 
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez: 
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody albo 
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo 
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c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów 
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji 
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, a także w razie 
złożenia reklamacji do jej rozpatrzenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu. 
 

……………………………………..…………………………...… 

 (data i czytelny podpis Laureata) 

 
OŚWIADCZENIE LAUREATA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ  

EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE 
 

1. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

2. Oświadczam, że  

 jestem 
 nie jestem 

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 
2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

3. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie 
z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 
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Wyjaśnienie pojęć 

1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, 
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące 
funkcje publiczne, w tym: 
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 
członków organów zarządzających partii politycznych, 
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie 
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje 
w tych organizacjach, 
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów 
wojewódzkich, 
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej; 

2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 
c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; 

3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w treści niniejszego formularza. 
 

 

……………………………………..…………………………...… 

         (data i czytelny podpis Laureata) 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 
dla Laureata Nagrody III stopnia w postaci: 

nagrody pieniężnej w wysokości 100 000  złotych (słownie: sto tysięcy złotych), przekazywanej 
przelewem bankowym przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy.  

Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień”. Oświadczenie  
w wersji elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 
uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora. 

Zgodnie z wymogiem § 13 ust. 11 Regulaminu Loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 

„Loteria Narodowego Programu Szczepień”, ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer 

mieszkania (na terytorium Polski):  

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

Nr. tel. kom: ……………….…………..………… Adres e-mail: ……………...….………….…………..…………………….. 

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i państwo urodzenia):  

………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

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

Numer rachunku bankowego Laureata: 

                                

 
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody. 

□  *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria 
Narodowego Programu Szczepień”.  

□  * Potwierdzam, że z godnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego 
Programu Szczepień” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej, Zarządu) Organizatora oraz pracownikiem Organizatora z centrali Spółki, oraz 
pracownikiem podmiotów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Rady Medycznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, Zespołu ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkiem 
najbliższej rodziny wszystkich ww. osób. 



29 
 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 

Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej 
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

1. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). 
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor danych 
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony 
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
f) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
g) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji 

wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 złotych(słownie: dwa 
tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), a także w celu przeprowadzenia procedury 
reklamacyjnej i weryfikacyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w 
szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

h) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym 
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

i) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

j) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym 
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez: 
d) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody albo 
e) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo 
f) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą 
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Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów 
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji 
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, a także w razie 
złożenia reklamacji do jej rozpatrzenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu. 
 

……………………………………..…………………………...… 

 (data i czytelny podpis Laureata) 

OŚWIADCZENIE LAUREATA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ  
EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE 

 
1. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

2. Oświadczam, że  

 jestem 
 nie jestem 

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 
2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

3. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie 
z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 
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Wyjaśnienie pojęć 

1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, 
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące 
funkcje publiczne, w tym: 
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 
członków organów zarządzających partii politycznych, 
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie 
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje 
w tych organizacjach, 
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów 
wojewódzkich, 
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej; 

2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 
c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; 

3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w treści niniejszego formularza. 
 

 

……………………………………..…………………………...… 

         (data i czytelny podpis Laureata) 
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Załącznik nr 4   
OŚWIADCZENIE 

dla Laureata Nagrody IV stopnia w postaci: 

a) samochodu osobowego TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-drzwiowa w wersji Comfort z silnikiem 1.8 
Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, wyprodukowanego w 2021 r., o wartości brutto 101 900 zł brutto 
(słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset złotych),  

b) nagrody pieniężnej przeznaczonej na zakup ubezpieczenia samochodu w postaci OC i AC, w wysokości  
5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).  

Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień”. Oświadczenie  
w wersji elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 
uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora. 

Zgodnie z wymogiem § 13 ust. 11 Regulaminu Loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 
„Loteria Narodowego Programu Szczepień”, ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer 

mieszkania (na terytorium Polski):  

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

Nr. tel. kom: ……………….…………..………… Adres e-mail: ……………...….………….…………..…………………….. 

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i państwo urodzenia):  

………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

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

Numer rachunku bankowego Laureata: 

                                

 
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody. 

□  *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria 
Narodowego Programu Szczepień”.  

□  * Potwierdzam, że z godnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego 
Programu Szczepień” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej, Zarządu) Organizatora oraz pracownikiem Organizatora z centrali Spółki, oraz 
pracownikiem podmiotów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Rady Medycznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, Zespołu ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny 
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Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkiem 
najbliższej rodziny wszystkich ww. osób. 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 

Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej 
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

1. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). 
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor danych 
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony 
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji 

wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 złotych(słownie: dwa 
tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), a także w celu przeprowadzenia procedury 
reklamacyjnej i weryfikacyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w 
szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym 
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym 
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez: 
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody albo 
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo 



34 
 

c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów 
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji 
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, a także w razie 
złożenia reklamacji do jej rozpatrzenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu. 
 

……………………………………..…………………………...… 

 (data i czytelny podpis Laureata) 

 
OŚWIADCZENIE LAUREATA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ  

EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE 
 

1. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

2. Oświadczam, że  

 jestem 
 nie jestem 

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 
2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

3. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie 
z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 
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Wyjaśnienie pojęć 

1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, 
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące 
funkcje publiczne, w tym: 
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 
członków organów zarządzających partii politycznych, 
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie 
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje 
w tych organizacjach, 
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów 
wojewódzkich, 
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej; 

2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 
c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; 

3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w treści niniejszego formularza. 
 

 

……………………………………..…………………………...… 

         (data i czytelny podpis Laureata) 
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Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE 
dla Laureata Nagrody V stopnia w postaci: 

nagrody pieniężnej w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
przekazywanej przelewem bankowym przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy.  

Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień”. Oświadczenie  
w wersji elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 
uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora. 

Zgodnie z wymogiem § 13 ust. 11 Regulaminu Loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 

„Loteria Narodowego Programu Szczepień”, ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer 

mieszkania (na terytorium Polski):  

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

Nr. tel. kom: ……………….…………..………… Adres e-mail: ……………...….………….…………..…………………….. 

Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i państwo urodzenia):  

………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

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

Numer rachunku bankowego Laureata: 

                                

 
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody. 

□  *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria 
Narodowego Programu Szczepień”.  

□  * Potwierdzam, że z godnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego 
Programu Szczepień” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej, Zarządu) Organizatora oraz pracownikiem Organizatora z centrali Spółki, oraz 
pracownikiem podmiotów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Rady Medycznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, Zespołu ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkiem 
najbliższej rodziny wszystkich ww. osób. 
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KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 

Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej 
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

1. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). 
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor danych 
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony 
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji 

wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 złotych(słownie: dwa 
tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), a także w celu przeprowadzenia procedury 
reklamacyjnej i weryfikacyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w 
szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym 
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym 
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez: 
a. okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody albo 
b. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo 
c. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą 
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Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie 
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje 
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów 
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji 
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, a także w razie 
złożenia reklamacji do jej rozpatrzenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu. 
 

……………………………………..…………………………...… 

 (data i czytelny podpis Laureata) 

OŚWIADCZENIE LAUREATA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ  
EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE 

 
1. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

2. Oświadczam, że  

 jestem 
 nie jestem 

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 
2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

3. Oświadczam, że  
 jestem 
 nie jestem 

bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie 
z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 
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Wyjaśnienie pojęć 

1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, 
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące 
funkcje publiczne, w tym: 
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 
członków organów zarządzających partii politycznych, 
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie 
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje 
w tych organizacjach, 
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów 
wojewódzkich, 
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej; 

2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 
c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; 

3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: 
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w treści niniejszego formularza. 
 

 

……………………………………..…………………………...… 

         (data i czytelny podpis Laureata) 



40 
 

 Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE 
dla Laureata Nagrody VI stopnia w postaci: 

hulajnogi elektrycznej marki Segway-Ninebot E22E w kolorze Grey o wartości 1 699 zł brutto 
(słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 

Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień”. Oświadczenie  
w wersji elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia 
uzyskania informacji o wygranej do siedziby Organizatora. 

Zgodnie z wymogiem § 13 ust. 11 Regulaminu Loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 

„Loteria Narodowego Programu Szczepień”, ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer 

mieszkania (na terytorium Polski):  

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

Nr. tel. kom: ……………….…………..………… Adres e-mail: ……………...….………….…………..…………………….. 

Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje. 

* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody. 

□  *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria 
Narodowego Programu Szczepień”.  

□  * Potwierdzam, że z godnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Loteria Narodowego 
Programu Szczepień” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady 
Nadzorczej, Zarządu) Organizatora oraz pracownikiem Organizatora z centrali Spółki, oraz 
pracownikiem podmiotów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Rady Medycznej 
przy Prezesie Rady Ministrów, Zespołu ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkiem 
najbliższej rodziny wszystkich ww. osób. 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. 

Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z 
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

1. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem 
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można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor danych 
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony 
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@totalizator.pl, oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem 
„Do Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
b) zrealizowania żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, a także w celu 

przeprowadzenia procedury reklamacyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w 
szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy 

c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) dla celów podatkowych i rachunkowych oraz weryfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie Ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;- podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli 
działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez: 
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo 
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo 
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym 
przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów 
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji oraz 
jej rozpatrzenia. 

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu. 

 
 
 

……………………………………..…………………………...… 
 (data i czytelny podpis Laureata) 
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Załącznik nr 7 

Loteria Narodowego Programu Szczepień 
Instrukcja realizacji Nagrody Natychmiastowej  

przez PKO Bank Polski 

Realizacja Nagród Natychmiastowych odbywa się w dowolnym bankomacie własnym PKO Banku Polskiego 
(dalej PKO BP) na podstawie usługi PKO Awizo (dalej „Bankomat”) zwanej też ‘Wypłaty Masowe’. Wykaz 
wszystkich Bankomatów, w których możliwa jest realizacja, dostępny jest na stronie internetowej pod 
adresem: http://www.pkobp.pl. 

W celu realizacji Nagrody Natychmiastowej w Bankomacie: 

1) Na numer telefonu komórkowego podany podczas Rejestracji do Loterii, Zwycięzca otrzymuje od 
PKO Banku Polskiego (nadawca „PKO BP”) zlecony przez Organizatora sms zawierający 8-cyfrowy 
(ośmiocyfrowy) kod awizo, kwotę wypłaty oraz datę ważności kodu awizo. 

2) Zwycięzca na ekranie Bankomatu wybiera usługę „wypłata PKO Awizo”. 
3) Zwycięzca na klawiaturze Bankomatu wprowadza kwotę wypłaty otrzymaną  

w sms i akceptuje. 
4) Zwycięzca na klawiaturze Bankomatu wprowadza kod awizo otrzymany w sms  

i akceptuje. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu awizo na podany podczas Rejestracji do Loterii 
numer telefonu komórkowego Zwycięzcy wykonywane jest automatyczne połączenie (wiadomość 
głosowa IVR), po odebraniu którego podawany jest jednorazowy, 4-cyfrowy (czterocyfrowy) PIN. 

5) Zwycięzca na klawiaturze Bankomatu niezwłocznie wprowadza i akceptuje otrzymany 
telefonicznie PIN. W przypadku nieodebrania tego połączenia, kod awizo i kod PIN do wypłaty w 
Bankomacie tracą ważność, a Zwycięzca odbiera nagrodę w oddziale lub agencji PKO Banku 
Polskiego na zasadach wskazanych poniżej. 

6) Zwycięzca otrzymuje z Bankomatu wypłatę i personalizowany wydruk  
z potwierdzeniem wypłaty. 

Kod awizo i wiadomość głosowa IVR z kodem PIN wysyłane są jednokrotnie. 

Trzykrotne, błędne wprowadzenie kodu awizo lub kodu PIN uniemożliwia realizację Nagrody 
Natychmiastowej w Bankomacie. 

W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody Natychmiastowej w Bankomacie Zwycięzca może 
odebrać nagrodę w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego. Lista oddziałów i agencji PKO Banku 
Polskiego dostępna jest na http://www.pkobp.pl. 

W celu realizacji Nagrody Natychmiastowej w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego Zwycięzca: 

1) Udaje się do oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego. 
2) Informuje pracownika oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego o odbiorze Nagrody 

Natychmiastowej w Loterii „Loteria Narodowego Programu Szczepień” organizowanej przez 
Spółkę Totalizator Sportowy.  

3) Podaje pracownikowi oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego dane niezbędne do weryfikacji: 
imię, nazwisko, numer PESEL (dowód osobisty do wglądu). 

4) Pracownik oddziału lub agencji PKO Banku Polskiego wypłaca Nagrodę Natychmiastową i wydaje 
Zwycięzcy personalizowany wydruk z potwierdzeniem wypłaty. 

 

Kod awizo ważny jest minimum 90 dni licząc od dnia otrzymania. Po wskazanej w sms dacie ważności kodu 
awizo, realizacja Nagrody Natychmiastowej w Bankomacie, oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego nie 
jest możliwa. 

 


