Regulamin Loterii Audioteksowej „NAGRODOBRANIE”
(zwany dalej „Regulaminem”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii audioteksowej.
Loteria audioteksowa, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod
nazwą „NAGRODOBRANIE”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” jest
Spółka DA Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704753, posiadająca nr NIP: 5252730019;
REGON: 368784829, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 04.05.2020 roku do dnia 30.08.2021 roku. Termin ten obejmuje: dokonywanie
zgłoszeń do Loterii, termin wydania nagród, termin rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
NAGRODY W LOTERII
6. Wykaz nagród.
W Loterii przewidziane są następujące rodzaje nagród:
6.1 Nagroda Główna: nagroda pieniężna w wysokości 100 000 zł brutto.
6.2 Nagrody Miesięczne:
a) nagrody pieniężne o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 100 zł brutto;
b) nagrody rzeczowe o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 100 zł brutto;
6.3 Nagrody Edycji:
a) nagrody pieniężne o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 100 zł brutto;
b) nagrody rzeczowe o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 100 zł brutto;
6.4 Nagrody Rundy Specjalnej:
a) nagrody pieniężne o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 100 zł brutto;
b) nagrody rzeczowe o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 100 zł brutto;
7. Łączna pula nagród w Loterii wynosi nie więcej niż 500.000 zł brutto i nie mniej niż 117.610 zł
brutto.
8. W przypadku wygrania przez Uczestnika nagrody rzeczowej lub pieniężnej o wartości 2.280 zł
brutto lub większej, wówczas do nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na
zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na
potrącenie kwoty podatku dochodowego od wygranej z kwoty nagrody dodatkowej.
9. Wszystkie nagrody w Loterii przyznawane są przez Organizatora z puli nagród Loterii.
W przypadku, jeśli wydane w Loterii nagrody nie wyczerpią całej puli nagród, niewykorzystane
nagrody pozostaną w dyspozycji Organizatora.
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10. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.
Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.
DANE OSOBOWE
11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. spółka DA Mobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000704753, posiadająca NIP: 5252730019; REGON: 368784829, o kapitale
zakładowym w wysokości 5.000 PLN, adres e-mail: info@damobile.pl.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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
(‘RODO’) i przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:
a) numer telefonu komórkowego - w przypadku wszystkich Uczestników Loterii,
oraz, dodatkowo:
b)
c)

d)

e)

f)

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail – w przypadku Uczestników, którzy
złożyli reklamację dotyczącą Loterii,
imię i nazwisko, adres zamieszkania lub numer konta bankowego - w przypadku
laureatów Loterii, którzy wygrali nagrodę pieniężną o wartości niższej niż 2.280 zł
i przekazali Organizatorowi ww. dane zgodnie z pkt 30 Regulaminu,
imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody lub numer konta bankowego, rodzaj i numer
dokumentu tożsamości oraz numer PESEL (albo - w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, obywatelstwo i data urodzenia) – w przypadku laureatów, którzy
wygrali nagrodę o wartości co najmniej 2.280 zł i przekazali Organizatorowi ww. dane
zgodnie z pkt 30 Regulaminu,
imię/imiona, nazwisko, imię ojca, data i miejscowość urodzenia, rodzaj i numer
dokumentu tożsamości (w tym seria), numer PESEL (albo, w przypadku braku numeru
PESEL: adres zamieszkania i obywatelstwo) – w przypadku laureatów, którzy zażądali
wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
dodatkowo:
informacje dotyczące zajmowania/niezajmowania
eksponowanego
stanowiska politycznego przez Uczestnika lub członka rodziny – w przypadku
Uczestników, którym została przyznana nagroda o wartości co najmniej 2.000 Euro.

Administrator może przekazywać dane osobowe Uczestników organom uprawnionym do uzyskania
dostępu do takich danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności dla
potrzeb rozliczeń podatkowych dotyczących Loterii. Ponadto, dostęp do danych mogą mieć podmioty
uczestniczące w obsłudze Loterii, w tym wydaniu nagród, takie jak np. podmioty doręczające nagrody
Laureatom, jak również operatorzy telekomunikacyjni.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników mogą stanowić: realizacja przez
Organizatora wobec Uczestnika obowiązków wynikających z organizacji Loterii lub prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Organizatora w związku z Loterią, w tym m.in. kontaktowanie
się z Uczestnikiem, wysyłka nagród do Uczestnika, udzielanie odpowiedzi na reklamacje Uczestnika
bądź czynności realizowane na skutek wniesienia roszczeń przez Uczestnika. Podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych Uczestników może również stanowić wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Organizatorze, w tym dokonanie rozliczeń prawnopodatkowych związanych
z urządzeniem Loterii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących
zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego jest niezbędność przetwarzania
danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, określonego w art. 46 ust. 1
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Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Organizator może ponadto
przetwarzać dane osobowe Uczestników na podstawie wyrażonych przez nich zgód, w zakresie
z takich zgód wynikającym.
Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane na potrzeby realizacji Loterii i wywiązania się przez
Organizatora z wszystkich obowiązków związanych z Loterią, w tym wobec Uczestników oraz
organów publicznoprawnych.
Numery telefonów komórkowych Uczestników, stanowiące ich dane osobowe, mogą̨ być poddane
profilowaniu przez Organizatora, które może polegać w szczególności na przesyłaniu Uczestnikowi,
na numer telefonu, bezpłatnych wiadomości SMS, zachęcających go do zwiększenia swoich szans
w Loterii.
Dane osobowe Uczestników są̨ przechowywane przez Organizatora przez okres trwania Loterii, a po
jego upływie – przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa, umożliwiający
Organizatorowi wykazanie wykonania przez niego obowiązujących przepisów prawa związanych
z urządzeniem Loterii. W zakresie, w jakim Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika na
podstawie jego zgody, okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych będzie nie dłuższy
niż do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika. Uczestnik ma prawo do cofnięcia takiej zgody
w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, dane
osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu otrzymania przez Organizatora sprzeciwu
odnośnie przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych w Loterii jest dobrowolne, przy czym podanie numeru telefonu jest
niezbędnym warunkiem uczestniczenia w Loterii, natomiast – w przypadkach, kiedy wydanie nagród
w Loterii jest uzależnione od uzyskania dodatkowych danych osobowych Uczestnika (zgodnie
z zasadami wynikającymi z pkt 30 Regulaminu) – podanie danych jest warunkiem uzyskania nagrody
w Loterii.
Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, w tym odnośnie profilowania danych osobowych Uczestnika. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma w każdym czasie prawo do
cofnięcia takiej zgody, z zastrzeżeniem, iż cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma ponadto
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
UCZESTNICY LOTERII
12. Uczestnikiem Loterii, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach
określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt 13 Regulaminu),
która ukończyła 18 lat, posiada adres do doręczeń na terytorium Polski, ma prawo do korzystania
z karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Polski
i spełniająca warunki Regulaminu.
13. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać właściciele, członkowie Zarządu i pracownicy Organizatora,
a także członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej
rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pracownikiem w rozumieniu
niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
14. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
15. Informacje dotyczące Loterii mogą być (oprócz strony głównej Loterii – www.nagrodobranie.pl),
zamieszczane lub emitowane za pośrednictwem również innych mediów, w tym w portalach
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społecznościowych, na innych stronach internetowych, komunikatach w radio lub telewizji bądź
w aplikacjach mobilnych, jak również w krótkich wiadomościach SMS wysyłanych do Uczestników
(nazywane dalej łącznie 'Materiałami Informacyjnymi').
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
16. W Loterii wyznaczone zostały 52 Rundy Główne (wykaz Rund Głównych stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu). Organizator zastrzega, iż poszczególne Rundy Główne mogą być podzielone na etapy
zwane dalej „Etapami”. W każdej Rundzie Głównej Organizator może ogłosić od jednego do trzech
Etapów.
17. Organizator za pomocą komunikatu wysłanego w bezpłatnym SMS-ie do Uczestnika
(z wyłączeniem Uczestników, którzy wysłali SMS-a o treści „STOP” lub „BLOKUJ”) lub za pomocą
komunikatu podanego w Materiałach Promocyjnych, informuje o liczbie Etapów w danej Rundzie
Głównej, nagrodzie/ach przewidzianych w danym/ych Etapie/ach oraz o terminach zgłoszeń do
danego Etapu.
18. Aby wziąć udział w Etapie, Uczestnik zobowiązany jest w dniach określonych przez Organizatora :
a) wysłać odpłatną wiadomość SMS o treści GRAM lub innej treści podawanej
w Materiałach Informacyjnych na numer 7222 (koszt SMS wynosi 2 zł netto/2,46 zł z VAT) lub
7375 (koszt SMS wynosi 3 zł netto/3,69 zł z VAT) lub na numer z treścią podawaną
w Materiałach Informacyjnych, którego koszt wysyłki wynosi 2 zł netto/2,46 zł z VAT lub 3 zł
netto/3,69 zł z VAT;
b) Organizator może również wprowadzić dodatkowy nieobowiązkowy sposób nabywania
Losu/Losów na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w Materiałach
Informacyjnych albo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wskazanej przez Organizatora
w Materiałach Informacyjnych. Uczestnik ma możliwość zakupu dowolnej ilości Losów,
poprzez wybór interesującej Uczestnika liczby Losów, korzystając z zamieszczonego na
stronie boxu umożliwiającego wybór liczby kupowanych Losów. Uczestnik może dokonać
płatności korzystając z metod płatności udostępnianych na stronie www lub w aplikacji
mobilnej, którymi mogą być m.in. płatności kartą płatniczą, przelewem, za pośrednictwem
BLIK lub przy wykorzystaniu kanału operatorskiego (direct carrier billing). Metody płatności są
zaprezentowane graficznie na stronie www lub w aplikacji mobilnej z opcją ich wyboru przez
przyciśnięcie odpowiedniego przycisku lub checkbox`a.
Przed dokonaniem płatności Uczestnik powinien wpisać w formularzu swój numer telefonu
komórkowego i zatwierdzić go kodem PIN (kod PIN jest wysyłany do Uczestnika bezpłatnym
SMS-em przez Organizatora). W przypadku, gdy system informatyczny Organizatora
rozpozna numer telefonu komórkowego automatycznie, wówczas Uczestnik nie wpisuje
swojego numeru telefonu, a jedynie zatwierdza odpowiednie zgody w prezentowanym mu
formularzu. Odpowiednia liczba zakupionych Losów przydzielana jest Uczestnikowi z chwilą
potwierdzenia przyjęcia płatności w systemie Organizatora, która odbędzie się bez zbędnej
zwłoki dla Uczestnika. Każdy Los przypisany jest do numeru telefonu Uczestnika, który podał
dokonując nabycia Losu/Losów.
Przesłanie prawidłowego SMS-a lub zakup Losu, zwane jest dalej „Zgłoszeniem”.
19. Po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenia SMS-em (zgodnie z zasadą opisaną w pkt 18 a))
i zarejestrowaniu go na serwerze Organizatora, Uczestnik otrzymuje bezpłatny SMS z informacją
o liczbie przyznanych Losów, w losowaniu jakich nagród bierze udział, a także informację o tym kto
jest Organizatorem Loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się regulamin, że w Loterii mogą
brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz podany jest koszt SMS-a (SMS informacyjny
o Organizatorze loterii będzie wysyłany tylko raz, przy rejestracji do Loterii) Za Zgłoszenie wysłane
o wartości 2 zł netto/2,46 zł z VAT, Uczestnikowi przyznawany jest 1 los (zwany dalej „Losem”),
natomiast za Zgłoszenie wysłane o wartości 3 zł netto/3,69 zł z VAT, Uczestnikowi przyznawane są 2
Losy.
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20. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji potwierdzającej dokonanie przez Uczestnika
płatności za nabyty Los/Losy, Uczestnik otrzymuje bezpłatny SMS z informacją o liczbie zakupionych
Losów, a także informację o tym kto jest Organizatorem Loterii, w losowaniu jakich nagród bierze
udział, na jakiej stronie internetowej znajduje się regulamin, że w Loterii mogą brać udział tylko osoby,
które ukończyły 18 lat.
21. Każdy Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Loterii. Każdy Los uprawnia do
udziału w losowaniu Nagrody/ód Etapu, losowaniu Nagrody Miesiąca oraz Nagrody Głównej. Każde
kolejne Zgłoszenie oznacza uzyskanie przez Uczestnika kolejnego Losu/ów, co zwiększa szansę
Uczestnika na wygranie nagród.
22. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do nabycia Losów metodami opisanymi w pkt 18 nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 tj. ze
zm.), w szczególności dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
LOSOWANIE NAGRÓD ETAPU
23. Losowania nagród Etapu odbywają się do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Organizatora, natomiast
od 04.01.2021 r. w biurze Organizatora (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) pod nadzorem Komisji.
24. Losowania nagród odbywają się:
- za pomocą zarejestrowanego urządzenia losującego
albo
- poprzez losowy wybór z urny, który zostanie przeprowadzony według następujących zasad:
• w programie komputerowym każdemu przyznanemu Losowi, który bierze udział losowaniu,
przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X), gdzie liczba „X” oznacza liczbę równą liczbie
Losów biorących udział w losowaniu;
• losowanie zwycięskiego Losu polega na wylosowaniu z urn kartek/kulek z cyframi, które
utworzą unikalny numer ID, który jest przydzielony do zwycięskiego Losu;
• z zastrzeżeniem zdania następnego, urny zawierają kartki/kulki z cyframi z zakresu od 0 do 9.
W przypadku urny przeznaczonej do losowania pierwszej cyfry unikalnego numeru ID, ilość
i wartość kartek/kulek uzależniona jest od maksymalnej wartości odpowiednio pierwszej cyfry
w liczbie X (tj. najwyższego unikalnego numeru ID); np.: w przypadku gdy pierwsza cyfra
w liczbie X wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 kartki/kulki z cyframi: 0, 1 oraz 2;
• liczba urn, z których losowane są kartki/kulki uzależniona jest od liczby Losów biorących udział
w losowaniu, tj. liczba urn odpowiada liczbie cyfr w liczbie X (przykład: gdy liczba Losów
biorących udział w losowaniu wynosi 17251, urn będzie pięć);
• losowanie kartek/kulek z cyframi, które utworzą numer (ID) przydzielony do zwycięskiego Losu
odbywa się począwszy od urny przeznaczonej do losowania liczby jednostek, następnie liczby
dziesiątek, setek, itd. (przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 4, cyfra wylosowana
w drugiej urnie to 0, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 9, cyfra wylosowana w czwartej urnie
to 3, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Losem jest ten do którego został
przydzielony numer (ID) 3904);
• w przypadku gdy powstała w wyniku losowania liczba, przewyższa wartość liczby X, wówczas
losowanie jest przeprowadzane ponownie, aż do momentu gdy powstała w wyniku losowania
liczba utworzy liczbę z zakresu od 0 do X.
Losowanie jest powtarzane tyle razy, ile nagród jest przewidzianych w danym losowaniu.
Przed rozpoczęciem losowania, Komisja dokonuje wyboru metody losowania.
25. Losowanie nagrody/ód z danego Etapu, odbywa się drugiego dnia roboczego po zakończeniu
danego Etapu. Losowanie danego Etapu odbywa się spośród Losów przyznanych w dniach trwania
danego Etapu.
26. Podczas każdego losowania, losowanych jest tylu laureatów, ile nagród jest przewidzianych
w danym Etapie, z zastrzeżeniem iż nagrody losowane są od najbardziej wartościowych do najmniej
wartościowych.
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27. Do każdego laureata, losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem
zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE
28. Najpóźniej 2 dnia roboczego od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia
telefonicznego z wylosowanymi laureatami/osobami rezerwowymi. Połączenie telefoniczne jest
dokonywane na numer telefonu laureata/osoby rezerwowej, za pomocą którego wysłał Zgłoszenie
SMS lub wpisał w formularzu do Loterii.
29. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne oraz potwierdzić swoje uczestnictwo
w Loterii. Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest czterokrotnie, przy czym
za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału
"zajęte", następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 15 minutach. W przypadku
braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba
połączenia po minimum 15 minutach.
Jeżeli, pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem,
nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Tego samego dnia
podejmowana jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową w kolejności
wylosowania zgodnie z pkt 27 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu
Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełni
wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie zostaje
wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
30. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową (o której mowa w pkt 29
Regulaminu), jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody.
Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po dostarczeniu przesyłką rejestrowaną w ciągu 7 dni
roboczych (licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia rozmowy o której mowa w pkt 29)
na adres:
▪ DA Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (data
nadania do 31.12.2020 r.)
▪
DA Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
(data nadania od 02.01.2021 r.)
wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 (w przypadku wygrania
nagrody o wartości poniżej 2.280 zł) albo załącznika nr 3 do Regulaminu (w przypadku wygrania
nagrody o wartości co najmniej 2.280 zł).
Oświadczenie, które zostanie dostarczone do Organizatora po 7 dniach roboczych od dnia
przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 29 Regulaminu, nie jest uwzględniane.
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu znajduje się na stronie internetowej
www.nagrodobranie.pl. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu
proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie
wymagane dane.
31. Jeżeli laureat nie spełnia warunków opisanych w pkt 30 Regulaminu, wówczas nagroda
przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 2 dnia roboczego od niespełnienia warunków
opisanych w pkt 30, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 29 i 30 Regulaminu. Procedura
jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową warunków określonych w pkt 29 i 30
Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych nagroda nie jest wydawana
i pozostaje własnością Organizatora.
RUNDA BONUSOWA
32. Organizator może wprowadzać nieobowiązkowe rundy bonusowe (zwane dalej „Rundami
Bonusowymi'), w których Uczestnicy mogą uzyskać większą liczbę Losów dla pojedynczego
Zgłoszenia dokonanego w trakcie trwania Rundy Bonusowej.
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33. Komunikat o wprowadzeniu Rundy Bonusowej jest publikowany w Materiałach Informacyjnych
oraz bezpłatnych SMS-ach wysyłanych do Uczestników Loterii.
Wysłanie odpłatnej wiadomości SMS na numer 7222 (koszt SMS 2 zł netto/2,46 zł z VAT) lub 7375
(koszt 3 zł netto/ 3,69zł z VAT) lub na numer podawany w Materiałach Informacyjnych, którego koszt
wysyłki wynosi 2 zł netto/2,46 zł z VAT lub 3 zł netto/3,69 zł z VAT o określonej komendzie, dniu
i godzinie (kiedy zostanie ogłoszona Runda Bonusowa) będzie dawało Uczestnikowi określoną
w Materiałach Promocyjnych i SMS-ach większą liczbę Losów (np. 20 Losów za 1 SMS wysłany
o prawidłowej komendzie w trakcie trwania Rundy Bonusowej).
W przypadku:
a) organizowania przez Organizatora Rundy Bonusowej za pomocą komunikatu w zwrotnym
SMSie, każdy Uczestnik, który zgłosił uczestnictwo w Loterii (i nie przesłał SMS-a o treści
„STOP” lub „BLOKUJ”), może otrzymać zwrotnego SMS-a zawierającego komunikat o:
−

czasie trwania Rundy Bonusowej,

−

liczbie dodatkowych Losów możliwych do zdobycia, a tym samym zwiększenia szansy
na wylosowanie w losowaniach,

−

komendzie, jaką należy umieścić w treści SMS-a, aby dokonać zgłoszenia.

b) organizowania przez Organizatora Rundy Bonusowej za pomocą komunikatu podanego
Materiałach Promocyjnych, do wiadomości podane zostaną następujące informacje:
−

czas trwania Rundy Bonusowej,

−

liczbie dodatkowych Losów możliwych do zdobycia, a tym samym zwiększenia szansy
na wylosowanie w losowaniach,

−

komendzie, jaką należy umieścić w treści SMS-a, aby dokonać zgłoszenia.

34. W sytuacji gdy Uczestnik, w związku z uzyskaniem informacji o możliwości uzyskania
dodatkowych Losów w ramach Rundy Bonusowej wyśle SMS zgodnie z komendą podaną przez
Organizatora, ale nie dochowa czasu trwania Rundy Bonusowej, wówczas wysłany przez Uczestnika
SMS traktowany jest jako Zgłoszenie udziału w Loterii, jednakże numer ten nie jest zwielokrotniony
w elektronicznej bazie danych Organizatora gromadzącej zgłoszenia udziału w Loterii. W takim
przypadku Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę Losów zgodnie z mechanizmem przyznawania
Losów opisanym w pkt 19. Przyznane w Rundzie Bonusowej Losy biorą udział w losowaniu
Nagrody/ód przypisanych do obecnie trwających Rund i Etapów a także Nagrody/ód Miesiąca oraz
Nagrody Głównej.
W przypadku wpisania w SMS-ie błędnej komendy w trakcie trwania Rundy Bonusowej (z wyjątkiem
błędów polegających na dodaniu do kodu znaków diakrytycznych), wówczas SMS podlega
dyskwalifikacji.
RUNDA SPECJALNA
35. Organizator podczas trwania Loterii ma możliwość wprowadzenia nieobowiązkowych rund pod
nazwą „Runda Specjalna”. Runda Specjalna polega na zaproponowaniu Uczestnikom Loterii wzięcia
udziału w zabawie umożliwiającej wygranie nagrody pieniężnej lub rzeczowej, o wartości
jednostkowej nie mniejszej niż 100 zł (zwanej dalej „Prezentem”), o którą Uczestnik będzie mógł
zagrać, według następujących zasad:
a) Uczestnik otrzyma wiadomość (o możliwości udziału w Rundzie Specjalnej, możliwym do
wygrania w jej ramach Prezencie/ach oraz terminie w jakim można grać o Prezent/ty) za
pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS lub innym kanałem, w którym promowana jest
Loteria (np. posty na portalach społecznościowych), wiadomości z zaproszeniem do gry
o Prezent mogą być rozsyłane o różnych porach dnia;
b) jeśli Uczestnik chce zagrać o Prezent, powinien wysłać odpłatną wiadomość SMS o treści
TAK lub treść podawaną w Materiałach Informacyjnych na numer 7222 (koszt SMS 2 zł
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netto/2,46 zł z VAT) lub 7375 (koszt 3 zł netto/ 3,69zł z VAT) lub na numer podawany
w Materiałach Informacyjnych, którego koszt wysyłki wynosi 2 zł netto/2,46 zł z VAT lub 3 zł
netto/3,69 zł z VAT Jeśli Uczestnik będzie chciał zagrać o inny Prezent (również
komunikowany w Materiałach Informacyjnych), powinien wysłać odpłatną wiadomość SMS
o treści INNY lub komendę przypisaną do jednego z proponowanych prezentów w formie listy
prezentów (np: prezent A) pod numer 7222 (koszt SMS 2 zł netto/2,46 zł z VAT) lub 7375
(koszt 3 zł netto/ 3,69zł z VAT) lub na numer podawany w Materiałach Informacyjnych,
którego koszt wysyłki wynosi 2 zł netto/2,46 zł z VAT lub 3 zł netto/3,69 zł z VAT. Wiadomość
SMS wyrażająca chęć zagrania o Prezent będzie dalej nazywana „Zgłoszeniem w Rundzie
Specjalnej”;
c) Zadaniem Uczestnika będzie "utrzymanie Prezentu w swoim posiadaniu" przez jak najdłuższy
okres czasu po wysłaniu SMSa Zgłoszenia w Rundzie Specjalnej, według następujących
zasad: Uczestnik będzie uważany za "utrzymujący Prezent w swoim posiadaniu" przez okres
od momentu wysłania Zgłoszenia w Rundzie Specjalnej do momentu otrzymania przez
Uczestnika bezpłatnej wiadomości SMS od Organizatora, iż inny Uczestnik rozpoczął grę
o ten sam Prezent (którą Organizator może wysłać nie wcześniej niż z chwilą otrzymania od
innego Uczestnika SMSa Zgłoszeniowego w Rundzie Specjalnej, dotyczącego tego samego
Prezentu). Powyższa wiadomość SMS wysyłana przez Organizatora, informująca, że inny
Uczestnik rozpoczął grę o ten sam Prezent, będzie dalej nazywana „Informacją o Rywalu do
Prezentu”. Jeśli Uczestnik otrzyma Informację o Rywalu do Prezentu, system
teleinformatyczny Organizatora przestanie liczyć czas "posiadania" danego Prezentu dla
takiego Uczestnika. Po otrzymaniu Informacji o Rywalu do Prezentu Uczestnik może
ponownie odzyskać "posiadanie" Prezentu w sposób opisany w pkt. d) poniżej;
d) jeśli Uczestnik – po otrzymaniu Informacji o Rywalu do Prezentu - będzie chciał ponownie
zagrać o Prezent ("odzyskać posiadanie" Prezentu), Uczestnik powinien ponownie wysłać
odpłatny SMS Zgłoszeniowy w Rundzie Specjalnej, o treści PREZENT lub innej
komunikowanej w Materiałach Informacyjnych. W przypadku wysłania powyższej wiadomości
SMS Uczestnik "odzyskuje posiadanie" Prezentu, do czasu ponownego otrzymania od
Organizatora Informacji o Rywalu do Prezentu;
e) zasady opisane powyżej znajdują zastosowanie przez cały okres trwania Rundy Specjalnej,
po czym wyłaniany jest przez Organizatora zwycięzca Rundy Specjalnej, zgodnie z ust. 36
poniżej.
36. W Rundzie Specjalnej Prezent (nagrodę w Loterii) wygra ten Uczestnik, który według zasad
opisanych w pkt 35 powyżej utrzymywał Prezent w swoim posiadaniu przez łącznie najdłuższy czas
w danej Rundzie Specjalnej (spośród wszystkich zgłoszeń do Rundy Specjalnej), dla danego
Prezentu. Przez "czas posiadania" Prezentu, decydujący o zwycięstwie w Rundzie Specjalnej, będzie
uważana suma czasów, zliczonych przez system teleinformatyczny Organizatora dla danego
Uczestnika, pomiędzy każdorazowym wysłaniem przez takiego Uczestnika SMSa Zgłoszeniowego
w Rundzie Specjalnej do momentu wysyłki do takiego Uczestnika Informacji o Rywalu do Prezentu.
Dla każdego Uczestnika czas ten będzie liczony indywidualnie i – jeśli Uczestnik grał o więcej niż
jeden Prezent w Rundzie Specjalnej – również odrębnie dla każdego Prezentu. System informatyczny
będzie zliczał i brał pod uwagę czasy wszystkich Uczestników biorących udział w danej Rundze
Specjalnej po zakończeniu tej rundy.
37. W celu uniknięcia wątpliwości, w Informacji o Rywalu do Prezentu Organizator nie będzie
przekazywał jakichkolwiek danych innych Uczestników, w tym ich numerów telefonów, a jedynie
informację, iż inny Uczestnik włączył się do gry o ten sam Prezent ("przejął posiadanie" Prezentu,
o który grał dany Uczestnik).
38. Nagrody w Rundach Specjalnych są przyznawane bezpośrednio po zakończeniu danej Rundy
Specjalnej bądź najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu, w którym dana Runda Specjalna była
rozegrana. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników będzie miało ten sam czas utrzymania
Prezentu, wówczas dodatkowym kryterium decydującym o wygranej będzie to, kto pierwszy
wysłał SMSa Zgłoszeniowego do Rundy Specjalnej o dany Prezent. Komisja wyłoni laureata oraz 2
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osoby rezerwowe. Osoba rezerwowa nr 1 jest pierwszym Uczestnikiem po laureacie, który znajduje
się na liście najlepszych uzyskanych czasów, natomiast osoba rezerwowa nr 2 jest drugim
Uczestnikiem, znajdującym się na liście najlepszych uzyskanych czasów.
39. Zasady i terminy, w jakich Rundy Specjalne będą rozgrywane, jak również rodzaje Prezentów,
które Uczestnicy będą mogli wygrać w ramach każdej Rundy Specjalnej, będą komunikowane
w Materiałach Informacyjnych i w bezpłatnych wiadomościach SMS.
40. Najpóźniej 2 dnia roboczego po wyłonieniu laureata i osób rezerwowych, podejmowane są próby
nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem/osobami rezerwowymi. Połączenie telefoniczne
jest dokonywane na numer telefonu laureata/osoby rezerwowej za pomocą którego wysłał Zgłoszenie
w Rundzie Specjalnej. Następnie jest przeprowadzana procedura opisana w pkt 29-31 Regulaminu.
NAGRODY MIESIĄCA
41. Organizator za pomocą komunikatu wysłanego w bezpłatnym SMS-ie do Uczestnika
(z wyłączeniem Uczestników, którzy wysłali SMS-a o treści „STOP” lub „BLOKUJ”) lub za pomocą
komunikatu podanego Materiałach Promocyjnych, informuje o Nagrodzie/Nagrodach Miesiąca
przewidzianych w danym miesiącu i terminie w którym należy dokonać zgłoszenia aby wziąć udział
w grze o podane Nagrody.
42. Losowania Nagród Miesiąca odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 23 i 24
Regulaminu.
43. W Loterii odbywa się 12 losowań Nagród Miesiąca w następujących terminach:
W dniu 02.06.2020 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 04.05.2020 roku - 31.05.2020 roku.
W dniu 02.07.2020 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.06.2020 roku - 30.06.2020 roku.
W dniu 04.08.2020 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.07.2020 roku - 31.07.2020 roku.
W dniu 02.09.2020 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.08.2020 roku - 31.08.2020 roku.
W dniu 02.10.2020 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.09.2020 roku - 30.09.2020 roku.
W dniu 03.11.2020 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.10.2020 roku - 31.10.2020 roku.
W dniu 02.12.2020 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.11.2020 roku - 30.11.2020 roku.
W dniu 05.01.2021 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.12.2020 roku - 31.12.2020 roku.
W dniu 02.02.2021 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.01.2021 roku - 31.01.2021 roku.
W dniu 02.03.2021 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.02.2021 roku - 28.02.2021 roku.
W dniu 06.04.2021 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.03.2021 roku - 31.03.2021 roku.
W dniu 05.05.2021 r. odbywa się losowanie Nagrody/ód Miesiąca przewidzianej/ych na dany miesiąc
spośród wszystkich przyznanych Losów w Loterii w dniach 01.04.2021 roku - 30.04.2021 roku.
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44. Podczas każdego losowania, losowanych jest tylu laureatów, ile nagród jest przewidzianych
w danym miesiącu, z zastrzeżeniem iż nagrody losowane są od najbardziej wartościowych do
najmniej wartościowych.
45. Do każdego laureata, losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem
zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.
46. Po wyłonieniu laureata/ów jest przeprowadzana procedura opisana w pkt 28-31 Regulaminu.
NAGRODA GŁÓWNA
47. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 23 i 24
Regulaminu.
48. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 05.05.2021 roku spośród wszystkich Losów
przyznanych w dniach 04.05.2020 roku – 30.04.2021 roku.
49. Podczas losowania, losowany jest jeden laureat Nagrody Głównej. Do laureata, losowane są dwie
osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.
50. Po wyłonieniu laureata Nagrody Głównej jest przeprowadzana procedura opisana w pkt 28-31
Regulaminu.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
51. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska) publikowana jest sukcesywnie na stronie
www.nagrodobranie.pl po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
52. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019
r. poz. 1387 z późn. zm.).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII
53. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(zwana w niniejszym Regulaminie „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie
wydanego przez niego Regulaminu. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie
o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier
w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii
audioteksowych.
54. Z każdego losowania nagród i przyznania Prezentu Komisja sporządza protokół.
WYDAWANIE NAGRÓD
55. Po prawidłowej weryfikacji dokumentów laureata, który wygrał nagrodę o wartości co najmniej
2.000 Euro, Organizator skontaktuje się z nim telefonicznie, w celu umówienia się na podpisanie
w siedzibie Organizatora oświadczenia dotyczącego zajmowania/niezajmowania eksponowanego
stanowiska politycznego przez niego lub członka jego rodziny oraz beneficjenta rzeczywistego.
Laureat zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz
jeszcze jeden dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. Spotkanie takie może odbyć się,
w ustalonym z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem terminie, najpóźniej do dnia 30.07.2021 roku (od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00). Organizator może wprowadzić inny sposób weryfikacji
laureata zgodny w przewidzianym prawem o czym Laureat zostanie poinformowany i poinstruowany.
W przypadku niespełnienia ww. warunku Organizatora, nagroda nie jest wydawana i pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
56. Nagroda Główna jest wysyłana na wskazane przez laureata konto bankowe do dnia 30.07.2021 r.
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57. Nagrody pieniężne przesyłane są na wskazane przez laureata konto bankowe albo przekazem
pieniężnym na wskazany przez laureata adres zamieszkania (wskazany w załączniku nr 2 lub 3 do
Regulaminu) do dnia 30.07.2021 r.
58. Nagrody rzeczowe są wysyłane przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez laureata
adres zamieszkania do dnia 30.07.2021 r
59. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
60. Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii mogą być zgłaszane przez Uczestników od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 09.08.2021 r. (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
61. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej na adres (osobiście lub przesyłką rejestrowaną):
▪ DA Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (data
nadania do 31.12.2020 r.)
▪
DA Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
(data nadania od 02.01.2021 r.)
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@nagrodobranie.pl z
dopiskiem „NAGRODOBRANIE – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania
wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
62. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji do Organizatora, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku
reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście lub przesyłką rejestrowaną, Organizator
przesyła odpowiedź na reklamację na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku
zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła
odpowiedź na reklamację na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika.
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
63. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
64. Bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
65. Regulamin Loterii jest dostępny pod adresem:
▪ DA Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (do
dnia 31.12.2020 r.)
▪
DA Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
(od dnia 02.01.2021 r.)
oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.nagrodobranie.pl.
66. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
67. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników dodatkowych, bezpłatnych
wiadomości SMS , w tym informujących o zasadach Loterii lub zachęcających do zwiększenia szans
Uczestnika na wygranie nagrody/ód w Loterii (uzyskanie dodatkowych Losów). Takie wiadomości
będą mogły być wysyłane w każdym dniu trwania Loterii (maksymalnie pięć SMS-ów w odpowiedzi na
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jednego SMS–a zgłoszeniowego przesłanego przez Uczestnika z tego samego numeru telefonu).
Wiadomości SMS nie będą̨ przesyłane do Uczestników w godzinach od 21:00 do 09:00,
z zastrzeżeniem, iż jeśli Uczestnik dokonał Zgłoszenia w Loterii w powyższych godzinach, otrzyma
wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
Organizator dołoży należytych starań, aby system i infrastruktura wykorzystywana dla potrzeb obsługi
Loterii po stronie Organizatora działała prawidłowo i niezawodnie, natomiast Organizator nie
odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu wiadomości SMS przez sieć GSM operatora
komórkowego.
68. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania wiadomości, o których mowa
w pkt 67, poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8092 (koszt wysłania 0 zł) o treści
STOP lub BLOKUJ lub specjalny numer za 0 zł i komendę podawaną w materiałach Informacyjnych.
Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS o powyższej treści, spowoduje zaprzestanie wysyłania
przez Organizatora przekazywania dodatkowych informacji SMS, chyba że Uczestnik ponownie
prześle Zgłoszenie. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji SMS nastąpi nie później niż
w przeciągu 1 godziny (z wyłączeniem sytuacji, na które mają wpływ problemy techniczne niezależne
od Organizatora) od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS na numer 8092 o treści: STOP
lub BLOKUJ lub specjalny numer za 0 zł i komendę podawaną w materiałach Informacyjnych.
Wysłanie powyższej wiadomości nie powoduje rezygnacji z udziału w Loterii, a jedynie rezygnację
z otrzymywania dodatkowych wiadomości, o których mowa w pkt 67 Regulaminu.
69. W celu rezygnacji z Loterii po dokonaniu przez Uczestnika Zgłoszenia, Uczestnik powinien
przesłać do Organizatora bezpłatną wiadomości SMS na numer 8092 (koszt wysłania 0 zł) o treści
KASUJE lub USUN lub specjalny numer za 0 zł i komendę podawaną w materiałach Informacyjnych
W takiej sytuacji numer telefonu Uczestnika, z którego taka wiadomość została wysłana, zostanie
dezaktywowany w bazie Losów i nie będzie brać udziału w żadnych losowaniach, do momentu
ewentualnego ponownego Zgłoszenia do Loterii przez Uczestnika z takiego numeru telefonu.
70. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za
pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie
teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu
kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez
przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2018.1954 tj.).
71. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za
pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby
nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej
karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
72. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora przed dniem 04.05.2020 r. i godziną 00:00:00 lub po
dniu 30.04.2021 r. po godz. 23:59:59 (data wpływu Zgłoszenia na serwer Organizatora), nie są
uwzględniane w Loterii.
Organizator nie zwraca kosztów wysłania Zgłoszenia SMS osobom, których SMSy nie dotarły pod
podane numery w określonym powyżej terminie oraz o błędnej treści.
73. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
74. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
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Załącznik nr 1 Wykaz Rund Głównych
04.05.2020 r. - 10.05.2020 r.
11.05.2020 r. - 17.05.2020 r.
18.05.2020 r. - 24.05.2020 r.
25.05.2020 r. - 31.05.2020 r.
01.06.2020 r. - 07.06.2020 r.
08.06.2020 r. - 14.06.2020 r.
15.06.2020 r. - 21.06.2020 r.
22.06.2020 r. - 28.06.2020 r.
29.06.2020 r. - 05.07.2020 r.
06.07.2020 r. - 12.07.2020 r.
13.07.2020 r. - 19.07.2020 r.
20.07.2020 r. - 26.07.2020 r.
27.07.2020 r. - 02.08.2020 r.
03.08.2020 r. - 09.08.2020 r.
10.08.2020 r. - 16.08.2020 r.
17.08.2020 r. - 23.08.2020 r.
24.08.2020 r. - 30.08.2020 r.
31.08.2020 r. - 06.09.2020 r.
07.09.2020 r. - 13.09.2020 r.
14.09.2020 r. - 20.09.2020 r.
21.09.2020 r. - 27.09.2020 r.
28.09.2020 r. - 04.10.2020 r.
05.10.2020 r. - 11.10.2020 r.
12.10.2020 r. - 18.10.2020 r.
19.10.2020 r. - 25.10.2020 r.
26.10.2020 r. - 01.11.2020 r.
02.11.2020 r. - 08.11.2020 r.
09.11.2020 r. - 15.11.2020 r.
16.11.2020 r. - 22.11.2020 r.
23.11.2020 r. - 29.11.2020 r.
30.11.2020 r. - 06.12.2020 r.
07.12.2020 r. - 13.12.2020 r.
14.12.2020 r. - 20.12.2020 r.
21.12.2020 r. - 27.12.2020 r.
28.12.2020 r. - 03.01.2021 r.
04.01.2021 r. - 10.01.2021 r.
11.01.2021 r. - 17.01.2021 r.
18.01.2021 r. - 24.01.2021 r.
25.01.2021 r. - 31.01.2021 r.
01.02.2021 r. - 07.02.2021 r.
08.02.2021 r. - 14.02.2021 r.
15.02.2021 r. - 21.02.2021 r.
22.02.2021 r. - 28.02.2021 r.
01.03.2021 r. - 07.03.2021 r.
08.03.2021 r. - 14.03.2021 r.
15.03.2021 r. - 21.03.2021 r.
22.03.2021 r. - 28.03.2021 r.
29.03.2021 r. - 04.04.2021 r.
05.04.2021 r. - 11.04.2021 r.
12.04.2021 r. - 18.04.2021 r.
19.04.2021 r. - 25.04.2021 r.
26.04.2021 r. - 30.04.2021 r.
Załącznik nr 2
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...............................................................................................
Imię i nazwisko
...............................................................................................
Adres zamieszkania: ulica, numer domu i mieszkania
...............................................................................................
kod i miejscowość

Zgłoszenie do loterii przesłano z numeru telefonu: __ __ __ __ __ __ __ __ __

Oświadczenie laureata, który wygrał nagrodę o wartości poniżej 2.280 zł
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonek oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) nie
jesteśmy właścicielami, członkami Zarządu i pracownikami* Organizatora tj. DA Mobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4.
Oświadczam, iż jestem osobą, która ukończyła 18 lat.

Wygraną nagrodę pieniężną proszę przesłać na adres zamieszkania/konto bankowe**:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wygraną nagrodę rzeczową proszę przesłać na adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................
czytelny podpis laureata

*Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, jak i
osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
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...............................................................................................
Imię i nazwisko laureata
...............................................................................................
Adres zamieszkania: ulica, numer domu i mieszkania
...............................................................................................
kod i miejscowość

……………………………………………………………………
Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:

…………………………………………..…………………………………………..
PESEL (w przypadku braku PESEL proszę wpisać adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo):

Zgłoszenie do loterii przesłano z numeru telefonu: __ __ __ __ __ __ __ __ __

Oświadczenie laureata, który wygrał nagrodę o wartości co najmniej 2.280 zł
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonek oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) nie
jesteśmy właścicielami, członkami Zarządu i pracownikami* Organizatora tj. DA Mobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4.
Oświadczam, iż jestem osobą, która ukończyła 18 lat.

Wygraną nagrodę pieniężną proszę przesłać na adres zamieszkania/konto bankowe**:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wygraną nagrodę rzeczową proszę przesłać na adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................
czytelny podpis laureata
*Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, jak i
osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
**niepotrzebne skreślić
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