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Regulamin Loterii Promocyjnej 

„Moc wygrywania ” 

 

 

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię oraz definicje] 

 

1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą „Moc wygrywania”, zwaną 

dalej „Loterią Promocyjną” jest spółka Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

2. Loteria Promocyjna prowadzona jest na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”. 

3. Loteria Promocyjna finansowana jest ze środków własnych Organizatora. 

4. Następujące pojęcia w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

1) Konto osobiste – konto oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone w złotych 

polskich w Santander Bank Polska, nie będący kontem oszczędnościowym ani 

systematycznym; 

2) Główna karta kredytowa – karta płatnicza z limitem kredytowym, wydana 

Posiadaczowi karty kredytowej zgodnie z Regulaminem kart kredytowych 

3) Konto oszczędnościowe – rachunek płatniczy o charakterze oszczędnościowo-

rozliczeniowym, prowadzony przez Bank, który nie służy do przeprowadzania przez 

Posiadacza lub jego kontrahentów transakcji płatniczych związanych  z prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą posiadający w nazwie słowa „konto 

oszczędnościowe” lub „konto systematyczne” 

4) Transakcja natychmiastowa wymiany walut – transakcja wymiany walut z bieżącą datą 

rozliczenia  

5) Płatność bezgotówkowa BLIK – transakcja w ramach systemu BLIK polegająca na 

płatności za towary lub usługi w sklepie stacjonarnym, punkcie usługowym lub w 

sklepie internetowym, w tym płatności zbliżeniowe BLIK 

6) Przelew na telefon BLIK – przelew wykonywany na podstawie dyspozycji składanej 

w Santander mobile, polegający na przekazaniu środków pieniężnych na konto 

odbiorcy zarejestrowanego w bazie powiązań BLIK i realizowany w czasie 

rzeczywistym w dniu złożenia dyspozycji przelewu. Przelew na telefon BLIK jest 

poleceniem przelewu lub poleceniem przelewu wewnętrznego; 

7) Płatności bezgotówkowe – płatność kartą kredytową (główną lub dodatkową) lub kartą 

debetową do konta w PLN, w punkcie handlowo-usługowym lub w internecie z 

wykorzystaniem danych karty, stanowiąca zapłatę za nabywane towary i usługi. Do 

płatności bezgotówkowych w ramach loterii promocyjnej nie zalicza się a) płatności w 

punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, 

kasyna (transakcje quasi Cash), b) płatności w punktach posiadających następujące 

kody kategorii akceptanta: 4829, 6012, 6051, 6211, oraz 8999 o ile płatność 

zidentyfikowana jest jako zagraniczna), c) płatności u podmiotów świadczących usługi 
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w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz 

pośredniczących w wymianie np.: Revolut, DiPocket. 

 

§ 2. [Organ wydający zezwolenie] 

 

Loteria Promocyjna prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 888) dalej „ustawa o grach hazardowych”. 

 

§ 3. [Czas i miejsce prowadzenia loterii] 

 

Loteria Promocyjna organizowana jest na terenie całej Polski, w okresie od dnia 3 października 

2022 roku do dnia 13 lutego 2023 roku i obejmuje okres dokonywania zgłoszeń i zbierania 

losów, tj. od 3 października 2022 roku od godz. 00:00 do 13 listopada 2022 roku do godz. 

23.59; okres weryfikacji zgłoszeń, losowań i wydawania nagród oraz okres ewentualnych 

postępowań reklamacyjnych. 

 

II. 

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ  

ZASADY PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

§ 4. [Uczestnicy Loterii Promocyjnej] 

 

1. W Loterii Promocyjnej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w ust. 2, które spełnią warunki, o których 

mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu („Uczestnik”). 

2. W Loterii promocyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie organów oraz pracownicy 

Organizatora oraz podmiotów z Grupy Santander Bank Polska. Pracownikiem w 

rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora 

na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie 

umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), 

a także agenci oraz pracownicy placówek agencyjnych Organizatora. W Loterii 

Promocyjnej nie mogą uczestniczyć również pracownicy i współpracownicy podmiotów 

współpracujących z Organizatorem, którzy posiadają dostęp do systemów operacyjnych 

Organizatora. 

 

§ 5. [Uczestnictwo oraz zasady prowadzenia Loterii] 

 

1. Warunkiem udziału w Loterii Promocyjnej jest dokonanie przez Uczestnika łącznie 

następujących czynności: 

1) zarejestrowanie się w okresie od 3 października 2022 roku do 13 listopada 2022 do 

Loterii Promocyjnej na stronie internetowej santander.pl/loteria, wypełniając 

formularz rejestracyjny zawierający dane zgłaszającego – imię, nazwisko, nr telefonu, 

adres e-mail, nr PESEL i zaakceptowanie regulaminu. Zgłaszający od momentu 

dokonania zgłoszenia zostaje Uczestnikiem Loterii Promocyjnej. 
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2) posiadanie konta osobistego w PLN w Santander Bank Polska albo jego otwarcie w 

okresie trwania Loterii Promocyjnej i utrzymanie go co najmniej do chwili wydania 

nagrody. 

3) w okresie od 3 października 2022 roku do 13 listopada 2022 roku dokonanie co 

najmniej jednej z następujących aktywności: 
a) każdy zarejestrowany Uczestnik, który został (jest) klientem Santander Bank 

Polska S.A., tj. podpisał do 3 października 2021 roku przynajmniej jedną umowę 

o konto osobiste w PLN lub konto oszczędnościowe lub lokatę terminową dla 

klientów indywidualnych lub główną kartę kredytową lub kredyt gotówkowy dla 

klientów indywidualnych lub kredyt konsolidacyjny dla klientów indywidualnych 

lub pożyczkę hipoteczną dla klientów indywidualnych lub kredyt hipoteczny dla 

klientów indywidualnych i umowa ta obowiązuje na dzień 3 października 2022 

roku otrzyma 5 Losów; 
b) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za otwarcie Konta Jakie Chcę albo 

Konta Select wraz z kartą do konta oraz usługami bankowości elektronicznej 

Santander Online (umowa na kartę do konta oraz usługę bankowości elektronicznej 

musi być podpisana przy otwarciu konta). Dotyczy Uczestników, którzy nie 

posiadali konta osobistego w PLN w Santander Bank Polska S.A.  (nie byli 

posiadaczem ani współposiadaczem konta) w okresie od 3 października 2021 r. do 

dnia rozpoczęcia Loterii Promocyjnej); 

c) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za zawarcie umowy o dowolną 

główną kartę kredytową, rozumiane jako podpisanie umowy o udzielenie kredytu i 

wydanie płatniczej karty kredytowej  (przy braku w Santander Bank Polska S.A. 

karty kredytowej w okresie od 3 października 2021 r. do dnia rozpoczęcia Loterii 

Promocyjnej); 

d) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za wykonanie od dnia dokonania 

rejestracji (od godziny 00:00), o której mowa w pkt 1 płatności bezgotówkowej 

dowolną kartą kredytową lub debetową wydaną do konta w PLN w punktach 

stacjonarnych i internetowych na kwotę min. 10 zł (przy czym w Loterii 

zaliczanych jest maksymalnie 10 transakcji dziennie); 1 Los zostanie przyznany za 

jedną transakcję na kwotę min. 10 zł, niezależnie od wartości tej transakcji, tj. w 

przypadku dokonania transakcji na wielokrotność kwoty 10 zł przyznawany będzie 

1 Los;  

e) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za wykonanie od dnia dokonania 

rejestracji (od godziny 00:00), o której mowa w pkt 1 płatności bezgotówkowej w 

punktach stacjonarnych i internetowych za pomocą BLIKA na kwotę min 10 zł 

(przy czym w Loterii zaliczanych jest maksymalnie 10 transakcji dziennie); 1 Los 

zostanie przyznany za jedną transakcję na kwotę min. 10 zł, niezależnie od wartości 

tej transakcji, tj. w przypadku dokonania transakcji na wielokrotność kwoty 10 zł 

przyznawany będzie 1 Los; 

f) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za wykonanie jednego przelewu na 

telefon BLIK na kwotę min 10 zł (tylko pierwszy przelew zaliczany jest w Loterii)  

g) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za wykonanie min. jednej 

transakcji natychmiastowej wymiany waluty przez usługę Kantor Santander (tylko 

jedna transakcja zaliczana jest w Loterii)  

h) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za założenie w okresie trwania 

Loterii Promocyjnej min. jednego celu oszczędnościowego w ramach usługi „Moje 

cele w usługach Santander online” (tylko pierwsze uruchomienie zaliczane jest w 
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Loterii, a Los bierze udział w losowaniach pod warunkiem utrzymania celu do dnia 

poprzedzającego losowanie) 

i) każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma 1 Los za pierwsze logowanie do aplikacji 

Santander mobile albo Santander OneApp Polska; (przy czym za pierwsze 

logowanie  uznaje się zarówno pierwsze logowanie po pobraniu aplikacji jak i 

pierwsze logowanie przy braku logowania w okresie od 3 października 2021 r. do 

dnia rozpoczęcia Loterii Promocyjnej); 

2. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) Losy za aktywności, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3) będą naliczane automatycznie. 

3. Losy, o których mowa w ust. 1 kumulują się, tj. za każdą aktywność zostaną naliczone 

Losy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. 

 

 

§ 6. [Losowania nagród, przyznanie i wydanie nagród w Loterii] 
 

1. W Loterii Promocyjnej odbędzie się sześć losowań tygodniowych. W każdym losowaniu 

wylosowanych zostanie 1 nagroda główna o wartości 100 000 zł i 600 nagród dodatkowych 

(100 nagród o wartości 1000 zł i 500 nagród o wartości 100 zł). Losowania odbywać się 

będą w placówce Organizatora w Poznaniu przy ul. Kolorowej 10, każdorazowo od 

godziny 12.00. 

2. Losowania nagród w Loterii Promocyjnej odbędą się w następujących terminach:  

1) 12 października 2022 roku – losowanie 600 nagród dodatkowych i jednej nagrody 

głównej – spośród Losów uzyskanych w okresie od 3 do 9 października 2022 roku; 

2) 19 października 2022 roku – losowanie 600 nagród dodatkowych i jednej nagrody 

głównej – spośród Losów uzyskanych w okresie od 3 do 16 października 2022 roku, z 

zastrzeżeniem ust. 3 zd. 3; 

3) 26 października 2022 roku – losowanie 600 nagród dodatkowych i jednej nagrody 

głównej – spośród Losów uzyskanych w okresie od 3 do 23 października 2022 roku, z 

zastrzeżeniem ust. 3 zd. 3; 

4) 3 listopada 2022 roku – losowanie 600 nagród dodatkowych i jednej nagrody głównej 

– spośród Losów uzyskanych w okresie od 3 do 30 października 2022 roku, z 

zastrzeżeniem ust. 3 zd. 3; 

5) 9 listopada 2022 roku – losowanie 600 nagród dodatkowych i jednej nagrody głównej 

– spośród Losów uzyskanych w okresie od 3 października do 6 listopada 2022 roku, z 

zastrzeżeniem ust. 3 zd. 3; 

6) 17 listopada 2022 roku – losowanie 600 nagród dodatkowych i jednej nagrody głównej 

– spośród Losów uzyskanych w okresie od 3 października do 13 listopada 2022 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 3 zd. 3. 

3. W każdym losowaniu nagród biorą udział wszystkie Losy przyznane Uczestnikom w 

Loterii zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu, tj. od początku Loterii, przy 

czym każdy Los może stanowić jedną wygraną. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko 

jedną nagrodę w ramach jednego tygodniowego losowania. Uczestnik może otrzymać 

większą liczbę nagród w ramach kilku losowań. W kolejnych losowaniach nie biorą 

udziału Losy wylosowane w poprzednich losowaniach jako nagroda główna. 

4. Każde losowanie nagród zostanie przeprowadzone w następującej kolejności:  
a) Pierwszy wylosowany Los stanowić będzie Los zwycięzcy nagrody głównej (oraz 

dodatkowo wylosowany zostanie Los rezerwowy); 
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b) kolejne 100 wylosowanych Losów stanowić będą Losy zwycięzców nagrody 

dodatkowej o wartości 1000 zł; 
c) kolejne 500 wylosowanych Losów stanowić będą Losy zwycięzców nagrody 

dodatkowej o wartości 100 zł. 
5. Losowania nagród odbywać się będą w taki sposób, że przedstawiciel Organizatora przy 

udziale Komisji Nadzoru dokonywać będzie losowania zwycięskich Losów spośród 

wszystkich losów biorących udział w danym losowaniu. 

6. Wszystkie losowania zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający równość szans dla 

wszystkich losów biorący udział w danym losowaniu i przypadkowość losowania, w taki 

sposób, że każdemu Losowi zostanie przypisany unikatowy numer porządkowy, a 

urządzenie losujące lub osoba losująca nie będzie miała dostępu do danych Uczestników, 

do których przyporządkowane są Losy. 

7. Losowanie odbędzie się za pomocą urządzenia losującego, przy użyciu aplikacji losującej 

zapewniającej losowość wyników loterii, a komputer przy pomocy którego 

przeprowadzane będzie losowanie stanowić będzie urządzenie losujące w rozumieniu 

ustawy o grach hazardowych, zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu 

celnego. 

8. W przypadku, gdyby losowanie nie mogło odbyć się za pomocą urządzenia losującego. 

Losowanie może odbyć się ręcznie, poprzez wyciąganie losów z urny. 

 

III. 

NAGRODY  

 

§ 7. [Rodzaje i postaci nagród] 

 

1. Nagrodami w Loterii Promocyjnej są następujące nagrody: 

a) 3000 nagród pieniężnych dodatkowych o wartości 100 zł każda; W każdym losowaniu 

tygodniowym nagród dodatkowych wylosowanych zostanie 500 zwycięzców; 

wymienione nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

b) 600 nagród pieniężnych dodatkowych o wartości 1000 zł każda; w każdym losowaniu 

nagród dodatkowych wylosowanych zostanie 100 zwycięzców; wymienione nagrody 

są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 

pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

c) 6 nagród pieniężnych głównych o wartości 100 000 zł dla zwycięzców nagrody 

głównej; w każdym losowaniu nagrody głównej wylosowany zostanie 1 zwycięzca; 

do nagrody głównej przyznana zostanie dodatkowo nagroda pieniężna w wysokości 

11 111 zł, która nie zostanie wypłacona zwycięzcy, ale zostanie pobrana przez 

Organizatora na poczet zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych; łączna 

wartość nagrody głównej i nagrody dodatkowej wynosi 111 111 zł brutto. 

2. Łączna wartość nagród w Loterii Promocyjnej wynosi 1 566 666 zł (słownie: jeden milion 

pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto. 

3. W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu dokonania 

mniejszej liczby zgłoszeń, niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą, rezygnacji 

zwycięzcy z przyjęcia nagrody lub nie wydania nagrody ze względu na naruszenie 

regulaminu, nagrody które nie zostaną wydane pozostają do dyspozycji Organizatora. 
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4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a w 

przypadku obowiązku pobrania przez Organizatora podatku dochodowego, Organizator 

potrąci należną kwotę na poczet podatku z wypłacanej nagrody. 

 

§ 8. [Wyniki losowania nagród i powiadomienie zwycięzców] 

 

1. Wyniki losowań (imię i pierwsza litera nazwiska) będą dostępne na stronie internetowej 

Loterii Promocyjnej www.santander.pl/loteria w okresie od drugiego dnia roboczego 

następującego po każdym losowaniu do zakończenia Loterii Promocyjnej, a niezależnie od 

tego każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez przesłanie informacji o 

wygranej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Organizator jest uprawniony do 

powiadomienia zwycięzców nagrody głównej telefonicznie, na nr telefonu podany przy 

rejestracji. 

2. Organizator w terminie 1 dnia roboczego od dnia każdego losowania dokona weryfikacji 

zwycięzcy nagrody głównej, weryfikując spełnienie warunków, o których mowa w § 4 i 5 

Regulaminu loterii. W przypadku nie spełnienia warunków, nagroda zostanie przyznana 

zwycięzcy, którego Los rezerwowy został wylosowany na podstawie § 6 ust. 4 a) 

Regulaminu loterii.  

3. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez zwycięzcę, zwycięzca traci prawo do 

uzyskania nagrody. 

 

§ 9. [Sposób i termin wydawania nagród] 

 

Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w terminie 10 dni roboczych od dnia losowania, poprzez 

przelew na rachunek osobisty prowadzony w Banku. W przypadku gdy dla zwycięzcy 

prowadzonych będzie kilka rachunków osobistych, przelew zostanie zrealizowany na rachunek 

bankowy otwarty jako ostatni.   

 

IV. 

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

§ 10. [Komisja Nadzoru] 

 

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii Promocyjnej sprawuje powołana przez 

Organizatora trzyosobowa Komisja Nadzoru,  

2. Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którymi 

wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące 

loterie promocyjne oraz osoby bezpośrednio prowadzące loterie promocyjne, przed 

rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia 

funkcji odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów 

urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z 

nadzorowaniem i prowadzeniem gier, zgodnie z art. 24 ustawy o grach hazardowych. 

Zgodnie z art. 24b tej ustawy, szkolenie zostało przeprowadzone przez Organizatora, a po 

skończonym szkoleniu uczestnikom zostały wydane pisemne zaświadczenia o odbyciu 

szkolenia. 

3. Do zakresu obowiązków Komisji Nadzoru należy: 

a) kontrola prawidłowości przebiegu prowadzenia Loterii Promocyjnej, 

b) kontrola i nadzór nad przeprowadzaniem losowań nagród, 
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c) nadzór nad wydawaniem nagród, 

d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.  

4. Po zakończeniu swoich prac Komisja Nadzoru sporządza stosowny protokół z przebiegu 

Loterii Promocyjnej. 

5. Organizator Loterii Promocyjnej wyda wewnętrzny regulamin działania Komisji Nadzoru. 

 

§ 11. [Tryb składania i rozpatrywania reklamacji] 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Promocyjnej,  

a w szczególności dotyczące sposobu przyznawania nagród mogą być składane od dnia 

rozpoczęcia Loterii Promocyjnej, tj. 3 października 2022 roku do dnia 15 grudnia 2022 

roku. 

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku nadesłania jej pocztą 

decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku złożenia jej w formie elektronicznej – 

data wpłynięcia maila do Organizatora. 

2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Loterii Promocyjnej Uczestnicy loterii mogą 

składać: 

a) w formie elektronicznej – na adres e-mail Organizatora przeznaczony do reklamacji: 

loteria@santander.pl 
b) w formie pisemnej : 

 listownie lub osobiście na adres Organizatora: Santander Bank Polska S.A., Al. Jana 

Pawła II 17, 00-854 Warszawa; 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania Uczestnika, 

b) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 

c) rodzaj i nazwę Loterii Promocyjnej (”Moc wygrywania”), 

d) treść żądania, 

e) a w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej – adres elektroniczny 

Uczestnika do komunikacji. 

4. Komisja Nadzoru rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika o decyzji Komisji Nadzoru 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W szczególnie 

skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi 

może zostać przedłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, nie później niż do dnia 

13 lutego 2023 roku. 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Nadzoru listem poleconym wysłanym 

na adres podany w reklamacji lub na adres elektroniczny wskazany w reklamacji złożonej 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

6. Decyzja Komisji rozpatrującej reklamację jest ostateczna, a po wyczerpaniu procesu 

reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych 

roszczeń w sądzie powszechnym. 

7. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Organizatora, do prowadzenia postępowania w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 

23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 

r., poz. 1823) jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl). 

 

V. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 



 

 

8 

Regulamin Loterii Promocyjnej „Moc wygrywania” 

§ 12. [Termin przedawnienia roszczeń] 

 

Roszczenia związane z organizacją i prowadzeniem Loterii Promocyjnej przedawniają się  

w terminie 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu 

na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§ 13. [Dane osobowe Uczestników Loterii Promocyjnej] 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) Organizator informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych Uczestników Loterii Promocyjnej „Moc 

wygrywania ” jest Organizator Loterii Promocyjnej, spółka Santander Bank Polska S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, adres iod: 

iod@santander.pl, 

b) dane osobowe Uczestnika Loterii Promocyjnej są przetwarzane przez administratora 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wyłącznie w celu 

związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu wydania nagród, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji oraz spełnienia ewentualnych obowiązków wynikających z 

przepisów ustawy o grach hazardowych (wydawanie zaświadczeń o wygranej i 

prowadzenie ewidencji), 

c) dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem Uczestnika w Loterii Promocyjnej, 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz przepisów 

powszechnie obowiązujących, 

d) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

uzyskania uprawnień wynikających z udziału w Loterii Promocyjnej (wydanie nagród, 

rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz spełnienie ewentualnych obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych, tj. wydawania zaświadczeń o 

wygranej oraz prowadzenia ewidencji), 

e) Uczestnikowi przysługuje: 

 prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 

danych osobowych, 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 
 prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uzna on, że jego dane 

osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, 

f) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom 

w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Loterii Promocyjnej 

wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w 

szczególności organom administracyjnym i podatkowym, podmiotom świadczącym 

usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych 

i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii 

Promocyjnej, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo, 
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g) dane osobowe Uczestników zebrane w ramach Loterii Promocyjnej będą 

przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są 

związane z Loterią Promocyjną oraz przez okres niezbędny ze względu na przepisy 

podatkowe i kontrolne związane z kontrolą organizacji Loterii Promocyjnej, tj. do 5 lat 

od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończyła się Loteria Promocyjna, 

h) dane osobowe Uczestników Loterii Promocyjnej nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

i) Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 

§ 15. [Dodatkowe postanowienia] 

 

1. Wzięcie udziału w Loterii Promocyjnej oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Loterii 

Promocyjnej określone Regulaminem oraz potwierdzenie, że Uczestnik spełnia warunki 

udziału w Loterii Promocyjnej. 

2. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii Promocyjnej wyłącznie w 

zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany 

regulaminu Loterii Promocyjnej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Poznaniu. 

3. Na żądanie zwycięzcy Organizator wyda zwycięzcy zaświadczenie o uzyskanej  wygranej. 

4. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, w dni robocze od godziny 10.00 

do godziny 15.00 oraz na stronie internetowej Loterii Promocyjnej 

www.santander.pl/loteria w okresie trwania Loterii Promocyjnej, tj. od dnia 3 października 

2022 roku do dnia 13 lutego 2023 roku. Na pisemną prośbę Uczestnika przesłaną na adres 

Organizatora, Organizator zobowiązuje się przesłać Uczestnikowi kserokopię regulaminu 

- pod warunkiem dołączenia przez Uczestnika zaadresowanej koperty zwrotnej ze 

znaczkiem. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych. 

 

 

 

 


