
Regulamin	Loterii	
§1	

POSTANOWIENIA	OGÓLNE	
1. Nazwa	 loterii	 promocyjnej	 Loteria	 promocyjna	 zwana	 dalej	 „loterią”	 jest	 prowadzona	 pod	

nazwą	„Wygraj	tablet	z	WP3”.		
	

2. Nazwa	organizatora	loterii	promocyjnej		

Organizatorem	 loterii	 zwanym	 dalej	 „Organizatorem”	 są	 Wirtualne	 Powiaty	 3	 spółka																
z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	 z	 siedzibą	 w	 Łęcznej	 (21-010)	 przy	 al.	 Jana	 Pawła	 II	 95	 B	 ,	
wpisaną	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 Lublin	 –	 Wschód	 w	 Lublinie	 z	 siedzibą	 w	 Świdniku	 do	 Rejestru	
Przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	numerem	0000587223,	posiadającą	NIP	505-
012-55-74,	 REGON	 362678782,	 legitymująca	 się	 wpisem	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorstw	
Telekomunikacyjnych	 prowadzonego	 przez	 Prezesa	 UKE	 pod	 numerem	 11509,	 której	 kapitał	
zakładowy	wynosi	2	603	000,00	zł.	

§2	

CZAS	TRWANIA	LOTERII	

1.	Loteria	rozpoczyna	się	w	dniu	23.11.2018	roku,	a	kończy	w	dniu	07.12.2018	roku.		

	
§3	

UCZESTNICY	LOTERII	

1.	Uczestnikiem	loterii,	zwanym	dalej	„Uczestnikiem”	na	warunkach	określonych	w	regulaminie,	
może	być	każda	osoba	fizyczna,	pełnoletnia,	która	w	dniach	od	23.11.2018	do	7.12.2018	podpisze	
umowę	na	dostarczenie	Internetu	z	operatorem	współpracującym	z	Wirtualne	Powiaty	3	spółka	z	o.	o	
.		

2.	 Nagród	 w	 loterii	 nie	 mogą	 otrzymać	 pracownicy	 Organizatora	 oraz	 członkowie	 ich	 najbliższych	
rodzin	 (pod	pojęciem	członków	najbliższej	 rodziny	 rozumie	 się:	wstępnych,	 zstępnych,	 rodzeństwo,	
małżonków	oraz	osoby	pozostające	w	stosunku	przysposobienia	z	osobami	będącymi	pracownikami	
Organizatora).	Wyłączenie	 to	 dotyczy	 także	 osób	 fizycznych,	 będących	 stałymi	współpracownikami	
Organizatora	oraz	członków	ich	najbliższych	rodzin.		

3.	 Uczestnik	 przystępując	 do	 loterii	 powinien	 zapoznać	 się	 z	 treścią	 regulaminu.	 Uczestnik	
zobowiązuje	 się	 do	 przestrzegania	 określonych	 w	 nim	 zasad,	 jak	 również	 potwierdza,	 iż	 spełnia	
wszystkie	warunki,	które	uprawniają	go	do	udziału	w	loterii.		

§4	
NAGRODA	

	

1.	Nagrodą	w	loterii	jest	tablet	Lenovo	TAB	4	10	APQ8017/2GB/16/Android	7.0	Black	WiFi	

§5	
PRZEBIEG	LOTERII	



1.	Aby	wziąć	udział	w	loterii	należy	łącznie	spełnić	poniższe	warunki:	

a)	W	loterii	może	wziąć	udział	każda	osoba,	która	spełnia	znamiona	„Uczestnika”	oraz,	która	
w	 dniach	 od	 23.11.2018	 do	 7.12.2018	 podpisze	 umowę	 na	 dostarczenie	 Internetu	 z	
operatorem	współpracującym	z	Wirtualne	Powiaty	3	spółka	z	o.o.	
b)	Wypełni	formularz	konkursowy,	który	znajduje	się	na	stronie	internetowej	
www.wirtualnepowiaty.pl	lub	w	formie	drukowanej	dostępy	w	siedzibie	Organizatora	loterii.	
c)	Prawidłowo	wypełniony	formularz	konkursowy	obejmuje:	

	-	Imię	i	Nazwisko	

																		-	Miejsce	zamieszkania	

										-	Adres	e-mail	i	nr	telefonu	umożliwiający	bezpośredni	kontakt	z	Uczestnikiem	
	

§6	
DANE	OSOBOWE	

Zgodnie	z	art.	13	ust.	1−2	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	
27.04.2016	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.Urz.	UE	L	119,	s.	1)	–	dalej	„RODO”	–	
Organizator	informuje,	że:	

	
7. Dane	 osobowe	 uczestników	 loterii	 są	 przetwarzane	 w	 związku	 z	 organizacją																																						

i	 przeprowadzeniem	 loterii	 przez	 Organizatora	 loterii	 w	 celach	 związanych	 z	 organizacją																				
i	 przeprowadzeniem	 loterii.	 Imię,	 nazwisko	 oraz	 miejscowość	 zamieszkania	 laureata	
publikowane	 są	 na	 liście	 laureatów	 .	 Administratorem	 danych	 osobowych	 są	 Wirtualne	
Powiaty	3	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Łęcznej	(21-010)	przy	al.	Jana	
Pawła	II	95	B.		

8. Podanie	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne,	 jednak	 ich	 nie	 podanie	 uniemożliwia	 udział						
w	 loterii	 i	 otrzymanie	 nagrody.	 Każdy	 uczestnik	 loterii	 posiada	 prawo	 wglądu	 do	 swoich	
danych	osobowych	do	ich	poprawiania	oraz	żądania	usunięcia.	Dane	te	będą	przechowywane	
przez	Organizatora	tylko	przez	okres,	jaki	wymagają	tego	obowiązujące	przepisy	prawa,	a	po	
jego	zakończeniu	zostaną	usunięte.		

§7	
LOSOWANIE	

	
9. Losowanie	 odbędzie	 się	w	 siedzibie	 Organizatora	 loterii	 przy	 al.	 Jana	 Pawła	 II	 95B,	 21-010	

Łęczna	w	dniu	21.12.2018	o	godzinie	12:00	
10. Losowanie	 zostanie	 nagrane	 i	 udostępnione	 na	 stronie	 internetowej	

www.wirtualnepowiaty.pl		
11. Wylosowana	 osoba	 zostanie	 poinformowana	 telefonicznie	 bądź	 drogą	 mailową,	 a	 wyniki	

loterii	zostaną	opublikowane	na	stronie	www.wirtualnepowiaty.pl		
		
	



§8	
POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

12.	Niniejszy	regulamin	jest	udostępniony	Uczestnikom	loterii	do	wglądu	w	Biurze	Wirtualne	Powiaty	
3	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	w	Łęcznej	(21-010)	przy	al.	Jana	Pawła	II	95	B,	a	także	na	
stronie	internetowej	www.wirtualnepowiaty.pl		

13.	 Biuro	 czynne	 jest	 codziennie	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 (z	 wyłączeniem	 dni	 świątecznych)	 w	
godzinach	od	07:00	do	15:00.	

14.	W	sprawach	nieunormowanych	w	niniejszym	regulaminie	zastosowanie	mają	obowiązujące	
przepisy	prawa	polskiego.		
	


