
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE 
„Wielka Szkolna Loteria” 

 

§1 Definicje 

1. Loteria – loteria promocyjna urządzana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą 

„Wielka Szkolna Loteria”, której zasady określa niniejszy regulamin. Loteria stanowi loterię 

promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy. Loteria jest urządzana na podstawie 

zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. 

2. Ustawa – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2022 r. poz. 888). 

3. Organizator – podmiot urządzający Loterię - NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. 

Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym  Gdańsk-Północ 

w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894  o numerze REGON 387388406, NIP 

5833410227, posiadająca kapitał zakładowy 238 000,00 złotych, opłacony w całości. Biuro 

Organizatora mieści się przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa.  

4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Loterii. Regulamin Loterii jest 

udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na Platformie określonej w pkt 6 niniejszego 

paragrafu, stronie internetowej: lidl.pl/Szkoly oraz www.nofsza.pl.   

5. Placówki Oświatowe - publiczne i niepubliczne placówki oświatowe określone w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

z późn.zm.), tj. szkoły: 

a. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, 

integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, 

sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego; 

b. ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, 

sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej, 

rybołówstwa, mundurowe; 

c. artystyczne; 

wpisane do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji i 

Nauki pod adresem https://rspo.gov.pl/. Placówki Oświatowe, które spełnią warunki 

Regulaminu, a w szczególności warunki określone w § 3 pkt 3 Regulaminu stają się 

uczestnikami Loterii. 

6. Platforma – strona internetowa lidl.pl/Szkoly, która służy do dokonywania zgłoszeń udziału w 

Loterii. 

7. Kampania – kampania społeczna pod nazwą  „Szkoły Pełne Talentów”, której organizatorem  

jest Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-

080) przy ul. Poznańskiej 48, Jankowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597711, NIP: 

781-18-97-358, REGON: 302821772 („Zleceniodawca”). Regulamin Kampanii dostępny jest na 

Platformie. 

8. Kupony – jednostki uczestnictwa w Kampanii, które Placówka Oświatowa gromadzi na swoim 

koncie na Platformie. 

9. Losy - jednostki uczestnictwa w Loterii, których liczba jest równa posiadanym Kuponom na 
koncie Placówki Oświatowej. 

10. Nagrody – nagrody wydawane zwycięzcom w Loterii. W Loterii są dwa rodzaje Nagród: 

Nagroda główna oraz Nagrody dodatkowe I-III stopnia szczegółowo określone w § 5 

Regulaminu. 

http://www.nofsza.pl/
https://rspo.gov.pl/


11. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

12. Zwycięzca – Placówka Oświatowa, która uzyskała prawo do Nagrody w Loterii. 

13. Komisja – zespół osób, niebędących uczestnikami Loterii, powołany przez Organizatora w celu 

prowadzenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu Loterii. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 22.08.2022 roku do 31.01.2023 roku, który jest 
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas, w którym 
Placówki Oświatowe gromadzą Kupony na swoim koncie na Platformie obejmuje okres od 
godz. 00:00:00 dnia 22.08.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 20.11.2022 roku.  

2. Loteria nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 
3. W Loterii mogą uczestniczyć oraz otrzymać Nagrody wyłącznie Placówki Oświatowe.   

4. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 22.08.2022 roku do dnia 31.01.2023 
roku na Platformie oraz na stronie internetowej Organizatora: www.nofsza.pl. 

5. Aby zrezygnować z udziału w Loterii, Placówka Oświatowa w każdym czasie jej trwania może 
przesłać oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Loterii (pocztą na adres biura 
Organizatora lub mailowo na adres: bok@nofsza.pl). Organizator dokona weryfikacji 
przesłanego żądania pod kątem zgodności danych osoby występującej z prośbą oraz danych 
osoby, która dokonała zgłoszenia do Loterii.  

 
 

§3 Warunki uczestnictwa w Loterii 
 

 
1. Loteria jest organizowana w ramach Kampanii i jest skierowana do wszystkich Placówek 

Oświatowych będących uczestnikami Kampanii. 
2. Szczegółowe zasady Akcji oraz gromadzenia Kuponów znajdują się w regulaminie Kampanii, 

który dostępny jest na Platformie.  
3. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się Placówka 

Oświatowa uprawniona w myśl pkt 1 niniejszego paragrafu do wzięcia w niej udziału, która w 
terminie od dnia 22.08.2022 roku do dnia 20.11.2022 roku spełni łącznie poniższe warunki: 

a. dokona rejestracji na Platformie i zaakceptuje Regulamin Loterii, której to rejestracji 
dokona odpowiednio upoważniona do reprezentacji Placówki Oświatowej osoba, 

b. zgromadzi na swoim indywidualnym koncie uczestnika Kampanii przynajmniej 1 Kupon 
uzyskany zgodnie z Regulaminem tej Kampanii. 

4. Zgłoszenie do Loterii jest jednocześnie zgłoszeniem do Kampanii. Placówka Oświatowa może 
dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Loterii. 

5. W przypadku osób zgłaszających do Loterii Placówki Oświatowe, Organizator zastrzega sobie 
prawo domagania się przedłożenia przez te osoby odpowiednich dokumentów 
potwierdzających upoważnienie do reprezentacji Placówki Oświatowej. 

6. Po dokonaniu rejestracji w Loterii, zwrotnie na adres e-mail podany podczas rejestracji, 
zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie rejestracji wraz z dostępem do 
treści Regulaminu Loterii.  

7. Placówki Oświatowe przyjmują do wiadomości, że nagrody otrzymane przez szkołę podlegają 
opodatkowaniu (zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) i ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.). Jednakże 
przepisy ww. ustaw przewidują zwolnienia z opodatkowania (np. w przypadku przeznaczenia 
nagrody na cele statutowe związane z działalnością naukową, naukowo-techniczną lub 
oświatową). Dlatego Placówka Oświatowa powinna zasięgnąć porady księgowego lub doradcy 
podatkowego, czy i ewentualnie w jakiej wysokości dana Placówka Oświatowa powinna 
odprowadzić podatek. 
 

 
 

http://www.nofsza.pl/
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§4 Otrzymanie Losów w Loterii 
 

1. Placówka Oświatowa, która dokonała rejestracji w Loterii oraz posiada na swoim koncie 
uczestnika Kampanii przynajmniej 1 Kupon otrzymuje odpowiednią liczbę losów w losowaniach 
Nagród, według zasady, że za każdy 1 zgromadzony Kupon otrzymuje 1 Los.   

2. Warunkiem zamiany Kuponów na Losy w losowaniach jest dokonanie rejestracji na Platformie 
oraz zgromadzenie nie mniej niż 1 Kuponu na indywidualnym koncie uczestnika Kampanii.  

3. Procedura zamiany Kuponów na Losy w losowaniu Nagród odbywać się będzie od dnia 
22.08.2022 roku do dnia 24.11.2022 roku pod nadzorem członków Komisji Loterii, o której 
mowa w § 1 pkt 13 Regulaminu.  

 
 
 

§5 Nagrody 
 

1. Nagrodami w Loterii są: 
a. Nagroda główna: wyposażenie sali informatycznej szkoły o łącznej wartości 

252.416,50 zł brutto – 3 nagrody o łącznej wartości 757.249,50 zł brutto, 
b. Nagroda dodatkowa I stopnia: zestaw robotów edukacyjnych o łącznej wartości 

18.956,51 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 94.782,55 zł brutto, 
c. Nagroda dodatkowa II stopnia: podłoga multimedialna o łącznej wartości 15.200,50 zł 

brutto – 15 nagród o łącznej wartości 228.007,50 zł brutto, 
d. Nagroda dodatkowa III stopnia: monitor interaktywny o łącznej wartości 12.258,49 zł 

brutto – 20 nagród o łącznej wartości 245.169,80 zł brutto. 
2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 1.325.209,35 zł brutto.   
3. Placówkom Oświatowym, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędą prawo do 

Nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagród, ani 
do otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. Prawo do Nagrody w Loterii nie 
może być przeniesione na osoby/podmioty trzecie wskazane przez nagrodzoną Placówkę 
Oświatową.   

 
 

§6 Losowania Nagród w Loterii 
 

1. W Loterii odbędzie się 5 losowań Nagród dodatkowych: 
a. 22.09.2022 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Losów uzyskanych na 

podstawie Kuponów zgromadzonych na kontach Placówek Oświatowych w terminie od 
dnia 22.08.2022 roku do dnia 16.09.2022 roku. Podczas losowania zostaną 
rozlosowane Nagrody dodatkowe w następującej kolejności oraz liczbie: 1 zestaw 
robotów edukacyjnych, 3 podłogi multimedialne, 4 monitory interaktywne;  

b. 06.10.2022 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Losów uzyskanych na 
podstawie Kuponów zgromadzonych na kontach Placówek Oświatowych w terminie od 
dnia 22.08.2022 roku do dnia 30.09.2022 roku. Podczas losowania zostaną 
rozlosowane Nagrody dodatkowe w następującej kolejności oraz liczbie: 1 zestaw 
robotów edukacyjnych, 3 podłogi multimedialne, 4 monitory interaktywne;     

c. 20.10.2022 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Losów Placówek 
Oświatowych uzyskanych na podstawie Kuponów zgromadzonych na kontach 
Placówek Oświatowych w terminie od dnia 22.08.2022 roku do dnia 14.10.2022 roku. 
Podczas losowania zostaną rozlosowane Nagrody dodatkowe w następującej 
kolejności oraz liczbie: 1 zestaw robotów edukacyjnych, 3 podłogi multimedialne, 4 
monitory interaktywne;     

d. 03.11.2022 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Losów uzyskanych na 
podstawie Kuponów zgromadzonych na kontach Placówek Oświatowych w terminie od 
dnia 22.08.2022 roku do dnia 28.10.2022 roku. Podczas losowania zostaną 
rozlosowane Nagrody dodatkowe w następującej kolejności oraz liczbie: 1 zestaw 
robotów edukacyjnych, 3 podłogi multimedialne, 4 monitory interaktywne; 

e. 18.11.2022 roku – losowanie odbędzie się spośród wszystkich Losów Placówek 
Oświatowych uzyskanych na podstawie Kuponów zgromadzonych na kontach 
Placówek Oświatowych w terminie od dnia 22.08.2022 roku do dnia 14.11.2022 roku. 



Podczas losowania zostaną rozlosowane Nagrody dodatkowe w następującej 
kolejności oraz liczbie: 1 zestaw robotów edukacyjnych, 3 podłogi multimedialne, 4 
monitory interaktywne. 

2. Losowanie Nagród głównych odbędzie się w dniu 25.11.2022 roku spośród wszystkich Losów 
uzyskanych na podstawie Kuponów zgromadzonych na kontach Placówek Oświatowych w 
terminie od dnia 22.08.2022 roku do dnia 20.11.2022 roku. Warunkiem udziału w danym 
losowaniu jest dokonanie Zgłoszenia w Loterii, posiadanie w dniu losowania statusu uczestnika 
Kampanii oraz minimum 1 Losu uzyskanego zgodnie z trybem § 4 Regulaminu. Wszystkie 
losowania odbędą się w biurze Organizatora przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 518, 00-695 
Warszawa. 

3. Każda Placówka Oświatowa biorąca udział w losowaniu będzie figurowała w komputerowej 
bazie danych w ilości stanowiącej odpowiednik liczby posiadanych Losów, uzyskanych 
stosownie do postanowień Regulaminu.  

4. Raz wylosowany Los nie bierze udziału w dalszym losowaniu oraz w kolejnych losowaniach.  
5. Losowania odbędą się przy użyciu urządzenia losującego lub w sposób ręczny. Urządzenie 

losujące zapewnia losowość wyników Loterii. Urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 
23 ust. 1 Ustawy jest przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów Ustawy, 
a także jest eksploatowane przez Organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na 
przeprowadzenie Loterii oraz zostało odpowiednio zarejestrowane. 

6. O sposobie losowania decyduje Komisja. W przypadku sposobu ręcznego losowanie odbędzie 
się w następujący sposób: do każdego Losu dopuszczonego do danego losowania, 
przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą 
równe liczbie Losów dopuszczonych do losowania (zwanych dalej „Liczbami 
Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie 
zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba 
Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, 
druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) 
będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z 
zakresu określonego przez wartość pierwszej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej 
(przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 zgłoszeń, to zakres losów z 
cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne 
wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową 
odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby 
dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr 
tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie 
występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie Liczby Porządkowej jest 
powtarzane (począwszy od cyfry jedności i dalej odpowiednio). Losowanie będzie powtarzane 
do momentu wylosowania Liczby Porządkowej, która znajduje się na liście losów uprawnionych 
do losowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny 
wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry 
tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie 
Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania Liczby Porządkowej, która 
występuje wśród Liczb Porządkowych znajdujących się na liście losów uprawnionych do 
losowania.  

7. Podczas każdego z wyżej wymienionych losowań, na każdą z nagród zostanie wylosowany 
zwycięski Los, Los rezerwowy pierwszy oraz Los rezerwowy drugi. W pierwszej kolejności 
zostaną wylosowane zwycięskie Losy do każdej z nagród, następnie Losy rezerwowe pierwsze, 
a jako ostatnie Losy rezerwowe drugie do każdej z Nagród. Placówki Oświatowe, których Losy 
zostaną wylosowane w celu uzyskania prawa do Nagrody, zostaną poddane weryfikacji pod 
kątem zgodności ich działania z Regulaminem. Jeśli okaże się, że Placówka Oświatowa nie 
spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, wówczas traci ona prawo do Nagrody, które 
przechodzi na Placówkę Oświatową, której Los został wylosowany jako rezerwowy pierwszy i 
dalej odpowiednio jako Los rezerwowy drugi. Weryfikacja Placówek Oświatowych trwa do 
czasu przyznania prawa do Nagrody lub zakończenia listy Losów rezerwowych.  

8. W Loterii jedna Placówka Oświatowa może wygrać maksymalnie 1 raz. W przypadku, gdy 
okaże się, że wylosowana Placówka Oświatowa uzyskała już prawo do Nagrody, wówczas 
Placówka ta nie jest brana pod uwagę w procesie przyznania Nagrody, do której prawo 
przechodzi odpowiednio na Placówkę wylosowaną, jako rezerwowa.  

  



 
 

§7 Ogłoszenie wyników i wydanie nagród  
 
 

1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia danego losowania, pod numer telefonu Zwycięzcy, będzie 
dzwonić przedstawiciel Organizatora z informacją o wygranej Nagrodzie. Ponadto do każdego 
Zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca informacje o wygranej Nagrodzie 
oraz trybie jej wydania.  

2. Wyniki losowania w postaci nazwy zwycięskiej Placówki Oświatowej zostaną ogłoszone na 
Platformie najpóźniej dnia 10.12.2022 .roku. 

3. Nagrody zostaną dostarczone na adresy zwycięskich Placówek Oświatowych najpóźniej do 
dnia 10.01.2023 roku.  

4. Nieprzyznane Nagrody zgodnie z powyższym trybem pozostają do dyspozycji Organizatora.  
5. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

Placówki Oświatowe zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia należności 
publicznoprawnych związanych z otrzymaniem Nagrody, stanowiących przychód z ich 
działalności - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
 

§8 Sposób nadzoru nad Loterią 
 

 
Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji 
wydanego przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o 
odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy. 

 
 
 

§9 Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 
17.01.2023 roku, w formie papierowej, jak i poprzez wiadomość e-mail. O zachowaniu terminu 
do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą 
poczty polskiej/poczty kurierskiej lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia 
przesyłki, które wpłynęły na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 
50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-
mailową Organizatora: office@nofsza.pl. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja.  
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) pisemna lub 
złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię 
i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 
roszczenie, rodzaj gry tj. loteria promocyjna „Wielka Szkolna Loteria”, jak również treść 
żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak 
nie później niż do dnia 31.01.2023 roku (włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku 
reklamacji).  

5. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie 
powszechnym. 

6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie 
stało się wymagalne. 

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

 

§10 Ochrona danych osobowych 



 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 
Organizator informuje, że:  

a. administratorem danych osobowych osób reprezentujących daną Placówkę 
Oświatową Loterii w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane, w celu 
urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i Regulaminem jest 
Organizator,  

b. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu rejestracji do Loterii, 
ustalenia prawa do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z 
przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i 
obowiązkami sprawozdawczymi,  

c. w związku z przystąpieniem do Loterii dane osobowe przetwarzane są na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym 
interesem administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „LIDL” 
w zakresie, w jakim dane osobowe osób reprezentujących Placówkę Oświatową  są 
przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii zgodnie z przepisami prawa i 
Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych,  

d. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Loterii,  

e. Osobie podającej dane 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 przeniesienia podanych danych osobowych. 
Oświadczenia o powyższym osoba może złożyć w formie pisemnej na adres 
administratora lub na adres e-mail: office@nofsza.pl, 

f. Osobie podającej dane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik Loterii uzna, że 
jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

g. dane osobowe osób reprezentujących Placówkę Oświatową  mogą być przekazane 
przez administratora innym podmiotom tj. w szczególności, podmiotom świadczącym 
usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych 
i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Loterii, 
podmiotom realizującym wykonanie Nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe/kurierskie w celu doręczenia Nagród, a także podmiotom obsługującym 
administratorów prawnie i księgowo,  

h. dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 
uczestników Loterii, które są związane z Loterią, dane osobowe Zwycięzców mogą być 
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości 
wymaganej przepisami prawa,  

i. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy,  

j. administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 
 
 

§11 Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym m.in. Ustawy. 

2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do uprawnień Placówki Oświatowej do uzyskania Nagrody 
w Loterii, czy też zgodności postępowania Placówki Oświatowej z Regulaminem, Organizator 
ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, mające na celu usunięcie ww. wątpliwości, 
w tym zwłaszcza może zobowiązać Placówkę Oświatową do złożenia oświadczenia, że spełnia 
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ona wszystkie wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszyła żadnego ze wskazanych przez 
Organizatora postanowień Regulaminu. Placówka Oświatowa, która nie złoży takiego 
oświadczenia może zostać wykluczona z udziału w Loterii oraz utracić prawo do ewentualnej 
Nagrody.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody Zwycięzcom, co do których 
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień 
Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie do zgodności ich 
udziału w Loterii z Regulaminem, np.: 

a. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnych danych lub danych innej osoby/placówki  
lub 
b. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub 

zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii. 

4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego 
postanowień. 
 

 
 


