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Regulamin Loterii Promocyjnej   

„Czy stałeś się dzisiaj Milionerem” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w 
Loterii Promocyjnej pod nazwą: „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem" (zwanej dalej 
"Loterią"). 

2. Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. 

3. Organizatorem Loterii jest Mobile Formats Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-153), 
przy ulicy ul. Szlak 77, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS 0000298886, NIP 676 23 67 328, na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dalszej części Regulaminu zwanej „Operatorem”. 

4. Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 25 
października 2010 roku, do dnia 14 kwietnia 2011 roku.  

5. Uczestnicy akceptują wszystkie postanowienia Regulaminu. 

6. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być, z zastrzeżeniem 
postanowienia § 1 pkt 7 i 8 Regulaminu, wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, 
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca Abonentem lub 
Użytkownikiem Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 
rozumieniu "Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską 
Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" lub „Regulaminu Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów” lub "Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników" lub 
„Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz 
Użytkowników”, lub „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz 
Abonentów Era Mix”, lub „Regulaminu Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah 
Mix”, (w dalszej części zwana „Abonentem Telefonii Ruchomej”). W Loterii mogą wziąć 
udział tylko wskazani powyżej Abonenci Telefonii Ruchomej lub osoby które zostały 
upoważnione przez Abonenta Telefonii Ruchomej, będącego użytkownikiem karty SIM 
do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu. 

7. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Loterii, 
pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Loterii.  

8. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Operatora 
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu Loterii, a także 
wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwa, osób pozostających w faktycznym 
pożyciu i osób pozostających w stosunku przysposobienia z pracownikami i 
przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 
przygotowaniu Loterii.  

9. Udział w Loterii jest nieodpłatny.   

10. Informacje dotyczące Loterii będą publikowane na stronach internetowych: 100m.era.pl 
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oraz www.eramilionerow.pl , w okresie trwania Loterii. 

 

§ 2 

Usługi Promocyjne oraz Okres Promocyjny  

1. Loteria Promocyjna ma na celu promowanie i zwiększenie sprzedaży opisanych 
poniżej usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej świadczonych przez Operatora 
oraz opisanych poniżej obiektów multimedialnych na telefon komórkowy 
stanowiących własność Organizatora.  

2. Loterią promocyjną objęte są usługi telekomunikacyjne telefonii ruchomej 
świadczone przez Operatora, tj. umożliwienie dostępu do sieci Operatora, 
potwierdzone posiadaniem przez Uczestnika karty SIM aktywnej w systemach PTC, 
wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych, przesyłanie wiadomości tekstowych i 
inne usługi transmisji danych, przesyłanie wiadomości multimedialnych, z 
wyłączeniem roamingu (w dalszej części zwane „Usługami Telekomunikacyjnymi”) 
w okresie od dnia 25 sierpnia 2010 roku do dnia 1 lutego 2011 roku, w dalszej części 
Regulaminu zwanego „Okresem Promocyjnym”.  

3. Loterią promocyjną objęte są również obiekty multimedialne na telefon komórkowy, 
tapety i/lub dzwonki, filmy, gry java, zwane dalej „Usługami Promocyjnymi”. Usługi 
Promocyjne dostępne w sklepie mobilnym na portalach internetowych: 100m.era.pl 
oraz eramilionerow.pl, (w dalszej części Regulaminu zwanym „Sklepem Mobilnym”), 
w okresie od dnia 25 października 2010 roku, od godziny 10:00, do dnia 1 lutego 
2011 roku, do godziny 23:59, w dalszej części Regulaminu zwanego „Okresem 
Promocyjnym”. 

4. Objęcie danej Usługi Okresem Promocyjnym, w rozumieniu Regulaminu, oznacza 
nabycie jednej z Usług Promocyjnych w Sklepie Mobilnym, w okresie od dnia 25 
października 2010 roku, od godziny 10:00, do dnia 1 lutego 2011 roku, do godziny 
23:59 lub korzystanie z jednej z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez 
Operatora w okresie od dnia 25 sierpnia 2010 roku do dnia 1 lutego 2011 roku. 

5. Zakup jednej z Usług Promocyjnych lub korzystanie z jednej z Usług 
Telekomunikacyjnych objętych Loterią przed i po wskazanym powyżej terminie nie 
uprawnia do udziału w Loterii.  

 

§ 3 

Działanie Sklepu Mobilnego i zasady płatności za nabyte Usługi Promocyjne. 

1. Sklep Mobilny działa na portalach internetowych: 100m.era.pl oraz eramilionerow.pl 
i są w nim udostępnione Usługi Promocyjne (obiekty multimedialne), dedykowane do 
wykorzystania w telefonach komórkowych. 

2. Uczestnik, w celu zakupu Usługi Promocyjnej wchodzi do Sklepu Mobilnego i 
dokonuje wyboru Usługi Promocyjnej, której nabyciem jest zainteresowany. 
Dokonując zakupu Uczestnik postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 
Sklepie Mobilnym i wyraża zgodę na obciążenie jego konta należnością stanowiącą 
równowartość ceny zakupu Usługi Promocyjnej, w dalszej części Regulaminu 
zwanego „Obciążeniem Konta”. Obciążenie konta, o którym mowa powyżej 
następuje, bądź poprzez automatyczne pobranie stosownej kwoty z dostępnego limitu 
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na karcie SIM danego Uczestnika – w przypadku osób korzystających z usługi 
prepaid (pomniejszenie dostępnego limitu), bądź poprzez doliczenie stosownej kwoty 
do faktury wystawianej przez Operatora na koniec danego okresu rozliczeniowego z 
tytułu korzystania z karty SIM, w przypadku osób korzystających z usług postpaid. 

3. Koszt nabycia Usługi Promocyjnej w ramach Jednorazowego Zakupu oraz koszt 
zakupu Usługi Promocyjnej w ramach Zakupu Pakietu, wynosi 4,00 zł netto + VAT, 
tj. 4,88 zł. brutto (w tym 22% VAT) do dnia 31.12.2010 r. oraz 4,92 zł. brutto (w tym 
23% VAT) od dnia 01.01.2011 r.  

4. W momencie dokonywania zakupu Usługi Promocyjnej Uczestnik jest informowany 
o cenie nabycia Usługi Promocyjnej oraz o sposobie uiszczenia należności, 
stanowiącej cenę zakupu Usługi. 

5. Płatność za Usługę Promocyjną jest uiszczana w formie elektronicznej i następuje 
poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 7400 (wiadomość Premium MO), 
która stanowi Obciążenie Konta Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik dokona 
zakupu kilku Usług Promocyjnych, w formie pakietu, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. 
b) Regulaminu, płatność należności stanowiących cenę zakupionych Usług 
Promocyjnych jest uiszczana w formie elektronicznej i następuje poprzez 
otrzymywanie od Organizatora wiadomości SMS (wiadomości Premium MT), które 
stanowią Obciążenie Konta Użytkownika W dalszej części Regulaminu opisane 
powyżej sposoby zapłaty ceny za nabytą Usługę Promocyjną zwane są „Forma 
Płatności”. 

6. Uczestnik w Sklepie Mobilnym jest identyfikowany poprzez numer telefonu 
MSISDN, za pomocą którego dokonuje płatności.  

7. Uczestnik biorąc udział w Loterii ponosi wyłącznie koszty związane z nabyciem 
Usług Promocyjnych.    

§ 4 

Zasady nabycia Usług Promocyjnych 

1. Nabycie Usług Promocyjnych dostępnych w Sklepie Mobilnym następuje w jeden z 
opisanych poniżej sposobów: 

a) jednorazowy zakup jednej Usługi Promocyjnej w Sklepie Mobilnym i przesłanie 
wiadomości SMS na numer 7400, według zasad opisanych w § 5 Regulaminu 
poniżej, (w dalszej części Regulaminu zwane: „Jednorazowy Zakup”); 

b) zakup większej ilości Usług Promocyjnych w Sklepie Mobilnym rozłożony w 
czasie, tj. zakup pakietu Usług Promocyjnych, według zasad opisanych w § 6 
Regulaminu poniżej, (w dalszej części Regulaminu zwaną „Zakupem Pakietu”). 

2. Uczestnikowi kupującemu Usługi Promocyjne w Sklepie Mobilnym Organizator 
przyznaje wirtualne żetony promocyjne (zwane dalej „Żetonami Promocyjnymi”). 
Każda wiadomość SMS otrzymana przez Uczestnika od Organizatora w ramach 
Zakupu Pakietu i każda wiadomość SMS przesłana przez Uczestnika w ramach 
Jednorazowego Zakupu, skutkuje otrzymaniem 3 (trzech) Żetonów Promocyjnych, 
które Uczestnik może wykorzystać do odbioru  wybranych Usług Promocyjnych z 
Portalu. Jeden Żeton Promocyjny uprawnia do odbioru jednej Usługi Promocyjnej. 
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3. Każdorazowy zakup Usługi Promocyjnej w jeden z opisanych powyżej sposobów 
uprawnia Uczestnika do nieodpłatnego uczestnictwa w Loterii i ubiegania się o 
Nagrodę Specjalną i Nagrodę Finałową.  

§ 5  

Jednorazowy Zakup 

1. Uczestnik może dokonać Jednorazowego Zakupu Usługi Promocyjnej w Sklepie 
Mobilnym i poprzez przesłanie na numer 7400 wiadomości SMS o dowolnej treści (albo 
nie zawierającej jakiejkolwiek treści) dokonać płatności za Usługę Promocyjną, co 
jednocześnie oznacza wzięcie udziału w Loterii i uprawnia do ubiegania się o Nagrodę 
Specjalną i Finałową. Nabycie Usługi Promocyjnej następuje z chwilą otrzymania 
wiadomości SMS przez Organizatora, przez co rozumie się zarejestrowanie danej 
wiadomości w systemie teleinformatycznym Organizatora. Wysłanie przez Uczestnika 
jednej wiadomości SMS na numer 7400 powoduje zakup jednej Usługi Promocyjnej. 

2. W odpowiedzi na wiadomość SMS, przesłaną na numer 7400, Uczestnik otrzyma 
niezwłocznie od Organizatora zwrotną wiadomość SMS, zawierającą potwierdzenie, że 
jego wiadomość SMS została zarejestrowana w systemie teleinformatycznym 
Organizatora, wraz z przyznanymi mu 3 (trzema) Żetonami Promocyjnymi. W przypadku 
pierwszego zakupu wiadomość SMS będzie również zawierać unikalny dla danego 
Uczestnika kod dostępu do Sklepu Mobilnego umożliwiający dokonywanie przez niego 
zakupów lub wymianę Żetonów Promocyjnych na Usługi Promocyjne w Sklepie 
Mobilnym. Wiadomości SMS nie zarejestrowane przez system teleinformatyczny 
Organizatora nie stanowią zakupu Usługi Promocyjnej i nie uprawniają do ubiegania się 
o Nagrody Specjalne i Nagrodę Finałową.   

 

§ 6 

Zakup Pakietu  

1. Uczestnik może dokonać zakupu większej ilości Usług Promocyjnych w formie 
Zakupu Pakietu w Sklepie Mobilnym, poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 
8007 o treści START lub MILION lub innych wskazanych przez Organizatora w 
materiałach promocyjnych, bądź też podczas połączenia telefonicznego, o którym w § 
8 pkt 11 Regulaminu. Dokonanie Zakupu Pakietu w Sklepie Mobilnym, poprzez 
przesłanie wiadomości SMS na numer 8007 lub podczas rozmowy telefonicznej 
oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na Obciążenie Konta oraz wzięcie udziału 
w Loterii i możliwość ubiegania się o Nagrodę Specjalną i Finałową.  

2. Dokonanie Zakupu Pakietu ma na celu rozłożony w czasie, codzienny zakup 
wybranych Usług Promocyjnych przez cały Okres Promocji. Pierwsze Usługi 
Promocyjne Uczestnik nabywa w dniu dokonania Zakupu Pakietu, a ostatnie w 
ostatnim dniu Okresu Promocyjnego. Dokonując Zakupu Pakietu Uczestnik zapewnia 
sobie możliwość dokonywania zakupów Usług Promocyjnych w Sklepie Mobilnym, 
w każdym dniu Okresu Promocyjnego. 

3. Każdego dnia, począwszy od dnia Zakupu Pakietu, Uczestnik otrzymuje od 
Organizatora wiadomości SMS, która stanowi Obciążenie Konta. Wraz z 
otrzymaniem powyższej wiadomości SMS, Uczestnik otrzymuje 3 (trzy), Żetony 
Promocyjne uprawniające Uczestnika do odbioru Usług Promocyjnych w Sklepie 
Mobilnym. Uczestnik otrzymuje jedną wiadomość dziennie, począwszy od daty 
dokonania Zakupu Pakietu, do ostatniego dnia Okresu Promocji, chyba że Uczestnik, 
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zgodnie z postanowieniem punktu 6 poniżej, wcześniej zrezygnuje z Usług 
zakupionych w ramach Zakupu Pakietu. Powyższe wiadomości aktywują codziennie 
dokonany Zakup pakietu oraz stanowią każdorazowo Formę Płatności za zakup Usług 
Promocyjnych. 

4. W odpowiedzi na wiadomość SMS, poprzez którą Uczestnik dokonuje Zakupu 
Pakietu, Organizator przesyła niezwłocznie do Uczestnika zwrotną wiadomość, 
zawierającą informację o uzyskaniu przez Uczestnika prawa do pobierania Usług 
Promocyjnych, otrzymaniu pierwszych Żetonów Promocyjnych oraz unikalnego dla 
danego Uczestnika kodu dostępu do Sklepu Mobilnego umożliwiającego 
dokonywanie przez niego zakupów lub wymianę Żetonów Promocyjnych na Usługi 
Promocyjne w Sklepie Mobilnym oraz informację o możliwości rezygnacji z dalszego 
pobierania Usług Promocyjnych w ramach Zakupu Pakietu. 

5. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany dalszym pobieraniem Usług 
Promocyjnych w ramach Zakupu Pakietu i chciałby wstrzymać płatności za nabyte 
Usługi Promocyjne, powinien wysłać na nieodpłatny numer 8007 wiadomość SMS o 
treści STOP MILION.  

6. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednie środki na karcie (w przypadku 
użytkowników pre-paid) albo aktywny abonament i połączenie jego telefonu 
komórkowego do sieci Operatora, w celu zapewnienia skutecznego Obciążenia Konta 
i przesłania Żetonów Promocyjnych. Zakup Pakietu nie wystarcza do 
zakwalifikowania się do grona potencjalnych zwycięzców Nagrody Specjalnej, 
dodatkowo musi tego dnia nastąpić skuteczne Obciążenie Konta Uczestnika. 

 

§ 7 
Zasady komunikacji z Uczestnikami  

1. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Uczestnika, na numer 8077 
lub 8007 są wolne od opłat. 

2. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do 
Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS 
Uczestnika, o których mowa w § 8 pkt 10 i 11 Regulaminu, z wyłączeniem 
wiadomości, o których mowa w § 6 pkt 3 Regulaminu są wolne od opłat. 

 

§ 8 
Zasady uczestnictwa w Loterii 

1. Warunkiem udziału w Loterii jest korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych  
świadczonych przez Operatora w okresie od dnia 25 sierpnia 2010 roku do dnia 1 lutego 
2011 roku lub nabycie jednej z Usług Promocyjnych w Sklepie Mobilnym w okresie od 
dnia 25 października 2010 roku, od godziny 10:00, do dnia 1 lutego 2011 roku, do 
godziny 23:59. 

2. Loteria podzielona jest na 100 (sto) jednodniowych etapów (dalej zwanymi „Etapami”), 
począwszy od dnia 25 października 2010 r., do dnia 1 lutego 2011, za które przyznawane 
są Nagrody Dzienne lub Nagrody Specjalne. Każdy Etap trwa od godziny 00:00:00 do 
godziny 23:59:59, z zastrzeżeniem, że pierwszy Etap, w dniu 25 października 2010 r., 
trwa od godziny 10:00 go godziny 23:59. 
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3. Nabycie Usługi Promocyjnej w Sklepie Mobilnym następuje w jeden ze sposobów 
opisanych w § 4 punkt 1 Regulaminu w każdym Etapie Loterii. Z tytułu nabycia każdej 
Usługi Promocyjnej w ramach Zakupu Pakietu lub Jednorazowego Zakupu każdy 
Uczestnik otrzymuje 10 uprawnień do udziału w losowaniu Nagrody Finałowej, z 
zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt 6 – 10 Regulaminu 

4. Korzystanie przez Uczestnika z jednej z Usług Telekomunikacyjnych, w okresie 90 dni 
przed datą danego Etapu, uprawnia do udziału w losowaniu Zwycięzcy Etapu i ubiegania 
się o jedną z Nagród Dziennych dla tego Etapu. 

5. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu 
komórkowego. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania 
Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden uczestnik może brać udział w Loterii 
wykorzystując dowolną ilość numerów telefonicznych, jeśli spełnia warunki z § 1 pkt 6 i 
7  Regulaminu.   

6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów 
czasowych oraz bonusów, dających Uczestnikom możliwość zdobycia większej ilości 
uprawnień do losowania Nagrody Finałowej. Zwiększenie liczby uprawnień 
przyznawanych za nabycie jednej z Usług Promocyjnych w Sklepie Mobilnym, będzie 
dotyczyło wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia 
liczby przyznawanych uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej 
liczby uprawnień za nabycie jednej z Usług Promocyjnych w Sklepie Mobilnym 
Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pomocą wiadomości SMS. 

7. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zdobycia większej ilość uprawnień, które 
wezmą udział w losowaniu Nagrody Finałowej, w przypadku dokonania nowej aktywacji 
karty w sieci Era, Tak Tak lub Heyah (tj. sieci telefonii komórkowej, której Operatorem 
jest Polska Telefonia Cyfrowa), w liczbie 200 uprawnień za każdą aktywację za pomocą 
karty związanej ze świadczeniem usługi przedpłaconej („prepaid”) i 400 uprawnień za 
każdą aktywację karty lub przedłużenie ważności karty związanej ze świadczeniem 
usługi abonamentowej Era, Era Mix lub Heyah Mix („postpaid”) oraz usługi internetu 
mobilnego blueconnect w ramach oferty Operatora, w przypadku, gdy Uczestnik przy 
podpisywaniu umowy wskaże kontaktowy numer telefonu w sieci Era, Tak Tak lub 
Heyah. Zastrzega się, że użytkownikom usługi internetu mobilnego w ramach oferty Era, 
którzy wskażą przy podpisywaniu umowy, jako numer kontaktowy, numer spoza sieci 
Operatora, nie zostaną przyznane dodatkowe uprawnienia. Za każde dokonanie nowej 
aktywacji lub przedłużenia ważności karty „postpaid” w sieci Era, Tak Tak poprzez kanał 
sprzedaży e-shop lub stronę www.era.pl („Internetowy Kanał Sprzedaży”), Uczestnik 
otrzyma 1000 uprawnień.  Dodatkowe uprawnienia za aktywację lub za przedłużenie 
umowy zostaną przyznane Uczestnikowi, w przypadku jeżeli zostaną dokonane w okresie 
od dnia 25 października 2010 roku do dnia 18 stycznia 2011 roku lub do dnia 31 grudnia 
2010 roku w przypadku aktywacji lub przedłużenia poprzez Internetowy Kanał 
Sprzedaży Dodatkowe uprawnienia za aktywację lub za przedłużenie umowy zostaną 
przyznane Uczestnikowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia aktywacji lub dnia 
zawarcia umowy przedłużającej dotychczasową umowę.  

8. W trakcie trwania Okresu Promocji, każdy Uczestnik ma możliwość zdobycia 
dodatkowych uprawnień, biorących udział w losowaniu Nagrody Finałowej za dokonane 
doładowania karty SIM, według poniżej opisanych zasad:  

a) doładowanie w wysokości od 5 zł. (pięciu złotych) do 19,99 zł. (dziewiętnastu 
złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) brutto – 20 (dwadzieścia) 
uprawnień; 
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b) doładowanie w wysokości od 20 zł. (dwudziestu złotych) do 29,99 zł. 
(dwudziestu dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) brutto – 
50 (pięćdziesiąt) uprawnień; 

c) doładowanie w wysokości od 30 zł. (trzydziestu złotych) do 49,99 zł. 
(czterdziestu dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) brutto – 
150 (sto pięćdziesiąt) uprawnień; 

d) doładowanie w wysokości od 50 zł. (pięćdziesięciu złotych) do 99,99 zł. 
(dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) 
brutto – 500 (pięćset) uprawnień; 

e) doładowanie w wysokości od 100 zł. (stu złotych) do 149,99 zł. (stu 
czterdziestu dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) brutto – 
1250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) uprawnień;   

f) doładowanie w wysokości od 150 zł. (stu pięćdziesięciu złotych) do 500 zł. 
(pięciuset złotych) brutto – 3000 (trzy tysiące) uprawnień  

 

9. Wszystkie uprawnienia zgromadzone przez danego Uczestnika są przypisane do:  

a) numeru telefonu, przy użyciu którego Uczestnik nabył jedną z Usług 
Promocyjnych w Sklepie Mobilnym, w przypadku Usług Promocyjnych, o 
których mowa w § 8 pkt 3 Regulaminu; 

b) aktywowanego numeru telefonu w sieci Era, Tak Tak lub Heyah (tj. sieci 
telefonii komórkowej, której Operatorem jest Polska Telefonia Cyfrowa) w 
przypadku aktywacji karty związanej ze świadczeniem usług głosowych w 
systemie przedpłaconym („prepaid”) i aktywacji lub przedłużenia ważności 
karty związanej ze świadczeniem usług głosowych w systemie 
abonamentowym („postpaid”) w przypadku Usług Promocyjnych, o których 
mowa w § 8 pkt 7 Regulaminu; 

c) numeru telefonu w sieci Era, Tak Tak lub Heyah, wskazanego przez Uczestnika 
jako numeru kontaktowego w przypadku aktywowania karty związanej ze 
świadczeniem usługi internetu mobilnego blueconnect w ramach oferty 
Operatora w przypadku Usług Promocyjnych, o których mowa w § 8 pkt 7 
Regulaminu; 

d) numeru telefonu, którego konto zostało doładowane, w przypadku doładowania 
karty związanej ze świadczeniem usług głosowych w systemie przedpłaconym 
(„prepaid”), o którym mowa w § 8 pkt 8 Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania 
Loterii, maksymalnie do 5 dodatkowych, nieodpłatnych wiadomości SMS, w odpowiedzi 
na nabycie Usługi Promocyjnej lub przesłanie wiadomości SMS na jakikolwiek numer 
wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Loterię. 
Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o przebiegu Loterii, o 
wprowadzeniu czasu premiowanego dodatkowymi uprawnieniami, możliwości uzyskania 
dodatkowej ilości uprawnień w określonym przedziale czasowym oraz innych bonusach 
wprowadzonych przez Organizatora, pozwalających na uzyskanie dodatkowych 
uprawnień. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania do Uczestników loterii połączeń 
telefonicznych informujących o przebiegu Loterii, o wprowadzeniu czasu premiowanego 
dodatkowymi uprawnieniami, możliwości uzyskania dodatkowej ilości uprawnień w 
określonym przedziale czasowym oraz innych bonusach wprowadzonych przez 
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Organizatora pozwalających na uzyskanie dodatkowych uprawnień oraz umożliwiających 
dokonania Zakupu Pakietu w Sklepie Mobilnym. 

12. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o 
których mowa w punktach 10 i 11 powyżej, powinien wysłać, na nieodpłatny numer 8077 
wiadomość SMS o treści „NIE”. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści będzie 
oznaczało, że Organizator powstrzyma się od wysyłania dodatkowych informacji, chyba, 
że Uczestnik ponownie przystąpi do udziału w Loterii. Wysłanie wiadomości SMS o 
treści „NIE” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu nagród, o ile 
spełni warunki określone w Regulaminie. 

 

§ 9 
Nagrody 

1. Nagrodami w Loterii są Nagrody Dzienne, Nagrody Specjalne i Nagroda Finałowa.  

2. Nagrody Dzienne stanowią kwoty pieniężne, w wysokości 1.000 zł. (słownie: jednego 
tysiąca złotych) brutto. W Loterii może zostać przyznanych maksymalnie 100 (sto) 
Nagród Dziennych.  

3. Nagrody Specjalne stanowią kwoty pieniężne, w wysokości 1.000.000 zł. (słownie: 
jednego miliona złotych) brutto. Organizator przewidział przyznanie 3 (trzech) Nagród 
Specjalnych. 

4. Nagrodę Finałową stanowi kwota pieniężna, w wysokości 1.000.000 zł. (słownie: 
jednego miliona złotych) brutto. W Loterii zostanie przyznana jedna Nagroda Finałowa. 

5. Łączna pula wszystkich nagród wynosi 4.100.000 zł. (słownie: cztery miliony sto tysięcy 
złotych) brutto.  

6. Zwycięzca nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

7. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 10 

Zasady przyznawania nagród 

1. Nagrody w Loterii przyznawane są w drodze losowania. Wszystkie losowania 
przeprowadzane są w biurze Organizatora (02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1), 
przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowanie za 
pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które 
wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania zdobywców nagród 
(zwanych dalej „Zwycięzcami"). 

2. Losowania mające na celu wyłonienie Zwycięzcy danego Etapu i przyznanie Nagród 
Dziennych lub Nagród Specjalnych przeprowadzane będą po zakończeniu każdego Etapu 
- w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 26 października 
2010 roku, do dnia 2 lutego 2011 roku, w którym odbędzie się losowanie Zwycięzcy 
ostatniego Etapu. W dniach od wtorku do piątku będzie przeprowadzane jedno losowanie, 
natomiast w poniedziałki będą przeprowadzane trzy losowania Zwycięzcy Etapu i 
przyznanie Nagrody Dziennej lub Nagrody Specjalnej, z zastrzeżeniem postanowienia § 
10 pkt 3 Regulaminu. 
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3. W dniu 2 listopada 2010 roku odbędą się cztery losowania mające na celu wyłonienie 
Zwycięzcy czterech Etapów i przyznanie Nagród Dziennych lub Nagród Specjalnych, a 
w dniu 12 listopada 2010 roku odbędą się dwa losowania mające na celu wyłonienie 
Zwycięzcy dwóch Etapów i przyznanie Nagród Dziennych lub Nagród Specjalnych oraz 
dwukrotne losowanie odbędzie się w dniu 7 stycznia 2011 roku. 

4. Losowanie mające na celu wyłonienie Zwycięzcy Nagrody Finałowej odbędzie się w 
dniu 2 lutego 2011 roku.  

5. W każdym losowaniu Zwycięzcy Etapu biorą udział numery telefonów (MSISDN) 
wszystkich Uczestników w dniu każdego Etapu. W ramach losowania zostanie wyłoniony 
jeden Zwycięzca, identyfikowany przez wylosowany numer telefonu (MSISDN). 

6. Organizator dokona weryfikacji Zwycięzcy, w pierwszym dniu roboczym następującym 
po dniu losowania (w dalszej części Regulaminu zwanej „Weryfikacja”). Weryfikacja 
będzie polegała na sprawdzeniu, czy wyłoniony podczas losowania numer telefonu 
MSISDN należy do Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki o których mowa w 
niniejszym Regulaminie oraz, czy Uczestnik posiadający wyłoniony podczas losowania 
numer telefonu (MSISDN) nabył jedną z Usług Promocyjnych w Sklepie Mobilnym.  

7. Nagroda Specjalna zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który spełnia warunki 
określone w § 1 pkt 6 Regulaminu i nabył za pomocą wylosowanego numeru telefonu 
(MSISDN) przynajmniej jedną Usługę Promocyjną w dniu danego Etapu albo poprzez 
Jednorazowy Zakup albo poprzez skuteczne dokonanie Zakupu Pakietu. Zakupienie 
więcej niż jednej Usługi Promocyjnej dziennie nie zwiększa szans wylosowania w danym 
Etapie .  

8. W przypadku, gdy podczas losowania Zwycięzcy danego Etapu zostanie wyłoniony 
numer telefonu MSISDN Uczestnika, który nie nabył co najmniej jednej Usługi 
Promocyjnej w dniu danego Etapu stanie się on laureatem Nagrody Dziennej, a Nagroda 
Specjalna przechodzi do losowania Zwycięzcy następnego Etapu. W danym Etapie może 
zostać przyznana maksymalnie 1 (jedna) Nagroda Specjalna lub jedna Nagroda Dzienna. 

9. Organizator zastrzega, iż w przypadku wyczerpania puli Nagród Specjalnych, Nagrody 
Specjalne nie będą przyznawane, a wyłonionym w danym Etapie Zwycięzcom zostaną 
przyznane Nagrody Dzienne. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości i puli 
Nagród Specjalnych, pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia od Dyrektora 
Izby Celnej w Krakowie na zmianę Regulaminu.     

10. Wszelkie nagrody, które nie zostały przyznane, w trakcie Loterii pozostają w dyspozycji 
Organizatora.  

11. W losowaniu Nagrody Finałowej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali 
przynajmniej jedno uprawnienie do losowania Nagrody Finałowej, przy czym każdy 
Uczestnik uzyskuje jeden los za każde uprawnienie uzyskane na podstawie Regulaminu. 
W losowaniu Nagrody Finałowej zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca i 4 (czterech) 
kandydatów rezerwowych do Nagrody.  

12. O wynikach każdego losowania oraz sposobie odbioru nagrody, Zwycięzcy nagród 
zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu Weryfikacji, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego 
Uczestnik uczestniczył w Loterii. Zwycięzca Nagrody Finałowej zostanie powiadomiony 
o wygranej w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu losowania. 

13. W celu powiadomienia o wynikach losowania i sposobie odbioru Nagród Dziennych i 
Nagród Specjalnych, Organizator we wskazanym powyżej terminie podejmie 3 próby 
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kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą danej nagrody, w godzinach od 10:00 do 20:00. 
Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą nagrody rozumie się nie odebranie 
połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości 
połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 
telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku 
trzech nieudanych prób zrealizowania połączenia ze Zwycięzcą nagrody w danym dniu, 
Organizator podejmie ponownie 3 próby w następujących po sobie kolejnych dwóch 
dniach roboczych.  

14. W przypadku, gdy Organizatorowi nie powiedzie się nawiązanie połączenie ze 
Zwycięzcą danej Nagrody Dziennej lub Nagrody Specjalnej, w sposób opisany powyżej 
w punkcie 13,  traci on prawo do nagrody, a przypadająca mu Nagroda Dzienna  
pozostaje w rękach Organizatora, natomiast Nagroda Specjalna przechodzi do następnego 
losowania. W przypadku, gdy Organizatorowi nie powiedzie się nawiązanie połączenie 
ze Zwycięzcą ostatniego Etapu, w sposób opisany powyżej w punkcie 13,  traci on prawo 
do nagrody, a przypadająca mu Nagroda Dzienna lub Nagroda Specjalna pozostaje w 
rękach Organizatora.  

15. W celu powiadomienia o wynikach losowania i sposobie odbioru Nagrody Finałowej, 
Organizator  we wskazanym w punkcie 12 powyżej terminie podejmie 3 próby kontaktu 
telefonicznego ze Zwycięzcą Nagrody Finałowej, w godzinach od 10:00 do 20:00. Przez 
nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą Nagrody finałowej rozumie się nie odebranie 
połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości 
połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 
telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku 
trzech nieudanych prób zrealizowania połączenia ze Zwycięzcą nagrody w danym dniu, 
Organizator podejmie ponownie 3 próby w następnym dniu roboczym. W przypadku, gdy 
Organizatorowi nie powiedzie się nawiązanie połączenie ze Zwycięzcą Nagrody 
Finałowej, w sposób opisany powyżej, Organizator podejmie próbę połączenia z 
kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. W 
przypadku, gdy podejmowane próby nawiązania połączenia ze wszystkimi kandydatami 
rezerwowymi zakończą sie niepowodzeniem, Nagroda Finałowa pozostaje w rękach 
Organizatora.  

16. Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzców nagród o wygraniu nagrody 
następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 10 pkt 12 – 15 Regulaminu i tylko taka 
forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody. 

17. Każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony jednokrotnie w ramach puli 
Nagród Dziennych i Specjalnych oraz jednocześnie stać się Zwycięzcą Nagrody Finałowej. 
Oznacza to, że Uczestnik, który już raz został nagrodzony w Loterii Nagrodą Dzienną, lub 
Nagrodą Specjalną nie może już ponownie zostać nagrodzony tymi samymi Nagrodami, 
nawet w przypadku, gdy brał udział w Loterii korzystając z więcej niż jednego numeru 
telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że Zwycięzcą Nagrody Dziennej lub Nagrody 
Specjalnej jest Uczestnik, który już raz został nagrodzony w Loterii Nagrodą Dzienną lub 
Specjalną, dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.   

18. Wyłonienie Zwycięzców Nagród Dziennych i Nagród Specjalnych zostanie zakończone 
do dnia 11 lutego 2011 roku. Wyłonienie Zwycięzcy Nagrody Finałowej zostanie 
zakończone do dnia 9 marca 2011 roku. W przypadku, gdy do wskazanych powyżej 
terminach nie zostanie wyłoniony Zwycięzca którejkolwiek nagrody lub wyłoniony 
Zwycięzca utracił prawo do nagrody, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.  

19. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządzi protokoły. 
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§ 11 
Odbiór Nagród 

1. Warunkiem wydania nagród w Loterii jest podanie przez Zwycięzcę nagrody w trakcie 
rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, o której mowa w § 10 pkt 12 
Regulaminu, w dniu powiadomienia o wygranej, następujących danych i złożenie przez 
Zwycięzcę nagrody następujących oświadczeń: 

a) imię i nazwisko,  

b) adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), 

c) numer konta bankowego, 

d) złożenie przez Zwycięzcę nagrody oświadczenia o tym, że jest osobą 
posiadającą aktywną kartę SIM w sieci telefonii komórkowej Operatora, w  
szczególności jest Abonentem Telefonii Ruchomej, w rozumieniu § 1 pkt 6 
Regulaminu lub osobą, która została upoważniona przez Abonenta Telefonii 
Ruchomej do udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu 
oraz złożenie przez Zwycięzcę nagrody oświadczenia, że nie jest osobą, o 
której mowa w punkcie § 1 pkt 8 Regulaminu, 

e) w przypadku, gdy Zwycięzcą Nagrody została osoba nie mająca pełnej 
zdolności do czynności prawnych, w trakcie rozmowy telefonicznej jej 
przedstawiciel ustawowy powinien złożyć oświadczenie, że wyraził zgodę na 
jej udział w Loterii 

f) przedstawienie, na żądanie Organizatora, dowodu nabycia Usługi 
Telekomunikacyjnej. Dowodem nabycia Usługi Telekomunikacyjnej może być 
faktura wystawiona przez Operatora za dany okres rozliczeniowy, w przypadku 
Usług typu „postpaid” lub: paragon fiskalny, wydruk z systemu doładowań 
Operatora (potwierdzający datę i kwotę doładowania), wiadomość SMS od 
Operatora potwierdzająca nabycie lub aktywowanie Usługi 
Telekomunikacyjnej, wydruk z karty kredytowej, bankomatu lub z konta 
bankowego potwierdzający nabycie Usługi Telekomunikacyjnej.  

2. Podanie danych osobowych przez Zwycięzcę nagrody jest dobrowolne, jednakże w 
przypadku niepodania wymaganych danych lub nie złożenia wymaganych oświadczeń przez 
Zwycięzcę nagrody, traci on uprawnienie do otrzymania nagrody, z jednoczesnym 
wygaśnięciem wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. W przypadku niepodania 
wymaganych danych lub nie złożenia wymaganych oświadczeń przez Zwycięzcę Nagrody 
Finałowej, traci on uprawnienie do otrzymania nagrody, a Organizator podejmuje próbę 
połączenia z kandydatem rezerwowym, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, 
zawiadomienia Zwycięzcy Nagrody Finałowej. W każdym przypadku połączenia 
telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w § 10 pkt 12 - 15 
Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega, iż może zażądać od Zwycięzcy nagrody potwierdzenia na piśmie 
danych podanych w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 10 pkt 12 Regulaminu, 
jak również złożenia pisemnego oświadczenia, w którym Zwycięzca akceptuje nagrodę i 
potwierdza działanie zgodnie z zasadami Regulaminu. W takim przypadku Zwycięzca 
nagrody będzie zobowiązany do przesłania do Organizatora (faxem lub mailem) kopii 
dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych lub stosownych 
oświadczeń w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu telefonicznego 



 12 

zawiadomienia o wygraniu nagrody. W przypadku nie przesłania żądanych dokumentów 
w zakreślonym terminie, dany Zwycięzca utraci uprawnienie do otrzymania nagrody. W 
takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, a w przypadku Nagrody 
Finałowej przypada kandydatowi rezerwowemu. Organizator podejmuje próbę połączenia z 
kandydatem rezerwowym w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym 
bezskutecznie upłynie określony powyżej termin na przesłanie dokumentów. W każdym 
przypadku połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady 
określone w § 10 pkt 12 - 15 Regulaminu. 

4. W trakcie rozmowy, o której mowa w § 10 pkt 12 Regulaminu, Zwycięzca Nagrody 
może złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i 
marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą 
środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. 

5. Organizator i Operator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania pierwszego imienia, 
pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania każdego ze zwycięzców dla celów 
reklamy i marketingu bez uprzedniej zgody i bez wynagrodzenia. 

6. W przypadku, gdy jednym ze Zwycięzców nagrody okaże się osoba, która wzięła udział 
w Loterii przy użyciu karty SIM innej osoby, do czego została pisemnie upoważniona 
przez osobę, której Operator udostępnił kartę SIM („właściciel karty SIM”) dodatkowym 
warunkiem uzyskania nagrody jest przesłanie przez nią (faxem lub mailem), w ciągu 3 
dni roboczych następujących po dniu telefonicznego zawiadomienia o wygraniu nagrody, 
pisemnego oświadczenia posiadacza karty SIM potwierdzającego, że osoba korzystająca 
z tej karty SIM została przez niego upoważniona do udziału w Loterii z wykorzystaniem 
tej karty SIM („Oświadczenie właściciela I”), a następnie przesłanie oryginału tego 
oświadczenia Organizatorowi. Formularz „Oświadczenie posiadacza I” dostępny jest do 
pobrania na stronie internetowej 100m.era.pl lub www.eramilionerow.pl. Przyjmuje się, 
że w przypadku doręczenia stosownego oświadczenia przez Zwycięzcę nagrody, osoba 
upoważniona przez właściciela karty SIM zostanie uznana za Uczestnika Loterii i 
Zwycięzcę nagrody. 

7. W przypadku, gdy osoba korzystająca z cudzej karty SIM nie dysponuje pisemnym 
upoważnieniem posiadacza karty, dodatkowym warunkiem uzyskania nagrody przez 
właściciela karty SIM jest przesłanie (faxem lub mailem), w ciągu 3 dni roboczych 
następujących po dniu telefonicznego zawiadomienia o wygraniu nagrody, pisemnego 
oświadczenia posiadacza karty SIM potwierdzającego, że osoba korzystająca z jego karty 
SIM działała w jego imieniu i na jego rzecz i że posiadacz karty SIM potwierdza swoje 
uczestnictwo w Loterii i przyjmuje nagrodę („Oświadczenie posiadacza II”), a następnie 
przesłanie oryginału tego oświadczenia Organizatorowi. Formularz „Oświadczenie 
posiadacza II” dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 100m.era.pl lub 
www.eramilionerow.pl. Przyjmuje się, że w przypadku doręczenia stosownego 
oświadczenia przez Zwycięzcę nagrody posiadacz karty SIM zostanie uznany za 
Uczestnika Loterii i Zwycięzcę nagrody.  

8. W przypadku, gdy w zakreślonym powyżej w punktach 5 i 6 terminie, Zwycięzca nagrody 
nie przedstawi Organizatorowi „Oświadczenia posiadacza I” lub „Oświadczenia posiadacza 
II”, Zwyci ęzca nagrody lub właściciel karty SIM nie nabędzie uprawnienia do otrzymania 
nagrody. W takim przypadku nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora, a w przypadku 
Nagrody Finałowej – przypada kandydatowi rezerwowemu. Organizator podejmuje próbę 
połączenia z kandydatem rezerwowym, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, 
w którym bezskutecznie upłynie określony w punktach 5 i 6 termin na przesłanie 
„Oświadczenia posiadacza I” lub „Oświadczenia posiadacza II”. W każdym przypadku 
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połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w § 10 
pkt 12 - 15 Regulaminu. 

9. Nagrody Dzienne, Nagrody Specjalne oraz Nagroda Finałowa zostaną przekazane 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez każdego ze Zwycięzców w rozmowie 
telefonicznej, o której mowa w § 10 pkt 12 Regulaminu, w terminie do dnia 15 marca 
2011 roku.  

10. Wydanie nagród zostanie zakończone do dnia 15 marca 2011 roku. W przypadku, gdy 
Zwycięzca nie odbierze nagrody, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.  

11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. W przypadku, gdy 
wartość nagrody jest wyższa niż 2.280 zł, Organizator, jako płatnik podatku 
dochodowego od osób fizycznych, pobierze od nagrody, w momencie dokonania jej 
wypłaty, 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranej w loterii 
promocyjnej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z 
późn. zm.).Pobrana kwota zostanie wpłacone przez Organizatora do właściwego urzędu 
skarbowego. 

§ 12 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do 
przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz 
wydania nagród Zwycięzcom nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają 
prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych 
może uniemożliwi ć wydanie nagród. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia 
Loterii, wydania nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi 
zgodę w formularzu na ich przetwarzanie do celów marketingowych.  

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 

§ 13 
Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie odpowiada za prawidłowość działania Operatora prowadzącego lub 
obsługującego sieć telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub 
przepustowość tej sieci, bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez 
Organizatora za ich pomocą wiadomości SMS, a także inne kwestie techniczne mogące 
mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości SMS. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w 
formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora 
sieci komórkowej. Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i 
funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci 
internetowej oraz za wszelkie działania osób trzecich. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Zwycięzcy nagrody. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których przesłane w związku z 
udziałem w Loterii wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną na 
numer 7400, 8007 lub inny numer, wskazany przez Organizatora w materiałach 
reklamowych i promujących Loterię przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje 
związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę 
nieuprawnioną, ponosi ta osoba. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne przesłanie wiadomości SMS przez 
Uczestników. 

 

§ 14 
Komisja Nadzoru 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia laureatów Loterii, 
Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji 
Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i 
przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo 
zawodowe. 

 

§ 15 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na adres Organizatora:  02-736 
Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1, na piśmie, wraz z opisem reklamacji i jej 
szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adres 
Uczestnika i numeru telefonu za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w 
ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 25 
marca 2011 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla 
pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator 
zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 5 kwietnia 2011 
roku nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. 

2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru, na podstawie Regulaminu, 
w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

3. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik o 
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres 
wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej 
rozpatrzenia zakończy się do dnia 14 kwietnia 2011 roku. 

4. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii 
przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się 
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

5. Operator rozpatruje reklamacje wyłącznie związane ze świadczeniem usług 
telekomunikacyjnych  

 

§ 16 
Postanowienia Końcowe 
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1. Regulamin Loterii dostępny jest w biurze Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 
24 lok. 1 oraz na stronie internetowej: www.mobileformats.pl i na stronie internetowej: 
www.era.pl 

2. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w biurze Organizatora - 
02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1. 

3. Operator nie wykonuje jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Loterii, w 
szczególności nie przyjmuje zgłoszeń w Loterii, nie przeprowadza losowań i nie sprawuje 
nadzoru nad przebiegiem Loterii. Operator, w ramach świadczonych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 
171, poz. 1800 ze zm.) publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, udostępnia 
sieć telekomunikacyjną i pobiera opłaty za wysłane przez Uczestnika wiadomości SMS 
lub inne usługi telekomunikacyjne, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

4. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą 
przez właściwy miejscowo sąd powszechny.  

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540, z 
późn. zm.). 

 

 

Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 .11.2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540), zatwierdzam niniejszy regulamin. 

  

Dyrektor Izby Celnej w Krakowie  


