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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”  

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021” jest 
spółka McCANN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-677), przy ul. 
Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000860797, NIP 5252837007, REGON 387101540 (zwana dalej: „Organizator). 

2) Loteria promocyjna jest prowadzona na podstawie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej 
wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulamin”). 

3) Loteria promocyjna jest organizowana na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i jest loterią 
promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) (zwana „Loteria”). 

4) Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria 

Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie niniejszy Regulamin może być mu przesłany 
pocztą. Warunkiem otrzymania Regulaminu jest przesłanie na adres Organizatora prawidłowo 
zaadresowanej koperty ze znaczkiem przez osobę zainteresowaną. 
 

II. CZAS TRWANIA LOTERII  
1) Loteria rozpoczyna się 14 maja 2021 roku i kończy 30 listopada 2021 r. Datą zakończenia Loterii 

jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 
2) Czas na zdobywanie Losów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii w sposób określony w ust. 

III i IV Regulaminu trwa od 14 maja 2021 r. do 16 lipca 2021 r. (zwany dalej; „Okres Zgłoszeń”). 
 

III. WARUNKI UCZESTNICWA W LOTERII  
1) Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych 

w pkt 4 poniżej, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
c) ma minimum jedną kartę płatniczą  lub instrument płatniczy oparty lub nieoparty na karcie, 

które są wydane na terytorium Polski, oznaczoną marką Mastercard 
(w tym kartę Debit® Mastercard, Mastercard® lub Maestro) lub jakikolwiek inny instrument 
dostępny w schemacie płatniczym lub systemie płatniczym akceptowany przez Mastercard, 
w tym aplikacje PeoPay oraz inne przypisane do Kart i akceptowane przez Mastercard (z 
wykluczeniem Kart Biznesowych, których numery BIN są podane w załączniku nr 1 do 
Regulaminu), która jest przedmiotem przystąpienia uczestnika do Programu (zwane dalej: 
„Kartą”); 

d) jest uczestnikiem programu „Mastercard® Bezcenne® Chwile” (zwany dalej: „Program”), 
który jest prowadzony i zarządzany przez Mastercard® Europe SA, spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, i działa w oparciu o regulamin dostępny na stronie 

https://bezcennechwile.mastercard.pl (zwana dalej: „Strona Internetowa”); 
e) wyrazi zgodę na udział w Loterii w sposób opisany w ust. IV pkt 1; 
f) dokonuje transakcji opisanych w ust. IV pkt 2 w celu nabywania Losów w Loterii 

(zwana dalej: „Uczestnik Loterii”). 
 

Każda osoba fizyczna, która spełnia warunki wskazane w pkt 1 lit a-c), może przystąpić do Programu, 
a tym samym po spełnieniu warunków pkt 1 lit. d-e) przystąpić do Loterii zgodnie z procedurą 

http://www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria
https://bezcennechwile.mastercard.pl/
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opisaną w ust. IV. W celu przystąpienia do Programu należy spełnić warunki Uczestnika Programu 
zawarte w Regulaminie Programu (zwanym dalej: „Regulamin Programu”) dostępnym na stronie 
https://bezcennechwile.mastercard.pl oraz zapoznać się i zaakceptować Politykę Prywatności 

dostępną pod linkiem https://rpm-cms.upaid.pl//media/2458/priceless-specials-ps-polityka-

prywatnosci_wersja-pl.pdf.  
 

2) Przystąpienie do Programu oznacza założenie indywidulanego rachunku w Programie, jest to 
niepubliczny rachunek prowadzony na Stronie Internetowej Programu (zwany dalej: „Rachunek 
Programu”), w którym rejestrowana jest jedna lub więcej karta lub inny instrument płatniczy 
zgodnie z ust. III pkt 1 lit c). Jedna osoba może mieć jeden lub kilka Rachunków Programu 
w Programie. 

3) W celu sprawdzenia, czy posiadana Karta daje możliwość zarejestrowania się do Programu, należy 
wejść na Stronę Internetową i wpisać 8 pierwszych cyfr posiadanej Karty. W przypadku, gdy Karta 
spełnia warunki wymagane Regulaminem Programu, system umożliwi zarejestrowanie się jako 
Uczestnik Programu i założenia indywidualnego Rachunku Programu. Karty uprawniające do 
rejestracji w Programie są dostępne w bankach będących partnerami Mastercard® i które biorą 
udział w Programie. Lista Banków wraz z nazwami Kart dających prawo do uczestnictwa 
w Programie jest dostępna w poszczególnych Bankach i znajduje się na stronie 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/banki. 
 

4) W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Mastercard® Europe 
SA, Oddział w Polsce, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział 
w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie 
się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 
  

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA LOTERII 
1) Każdy uczestnik Programu staje się Uczestnikiem Loterii od momentu zgłoszenia swojego udziału 

w Loterii. W tym celu należy: 
a) wejść na stronę internetową www.bezcennechwile.mastercard.pl;  
b) zalogować się na indywidualny Rachunek Programu na Stronie Internetowej, na której pojawi 

się informacja o Loterii w formie tzw. pop-up (wyskakujące okno), zawierająca warunki udziału 
w Loterii opisanymi w pkt c) poniżej. Uczestnik powinien sprawdzić ustawienia używanej 
przeglądarki internetowej, czy funkcja pojawiania się pop-up jest włączona;  

c) zaakceptować warunki udziału w Loterii poprzez: 
i) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii, który znajduje się pod aktywnym 

linkiem przekierowującym na stronę www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria; 

ii) potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności Loterii (zwana dalej: „Polityka 

Prywatności Loterii”), która znajduje się pod aktywnym linkiem przekierowującym na 

stronę www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria; 

iii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w trakcie rejestracji w Programie na 

potrzeby realizacji postanowień Regulaminu Loterii w tym wydania nagród w Loterii; 

iv) podanie aktualnego numeru telefonu w celu umożliwienia Organizatorowi Loterii kontaktu 

w przypadku nabycia przez Uczestnika Loterii prawa do nagrody w Loterii. 

Za moment przystąpienia do Loterii rozumie się godzinę i datę, z jaką potwierdzenie uczestnika 
Programu przystąpienia do Loterii zostało zarejestrowane na serwerze Programu. 

2) Uczestnik Loterii nabywa losy w Loterii poprzez dokonywanie bezgotówkowych transakcji 

płatniczych w złotych polskich za pomocą Karty zarejestrowanej w Programie w sklepach 

stacjonarnych i internetowych na terytorium Polski, jak i transakcje e-commerce od dostawców 

https://bezcennechwile.mastercard.pl/
https://rpm-cms.upaid.pl/media/2458/priceless-specials-ps-polityka-prywatnosci_wersja-pl.pdf
https://rpm-cms.upaid.pl/media/2458/priceless-specials-ps-polityka-prywatnosci_wersja-pl.pdf
https://bezcennechwile.mastercard.pl/banki
http://www.bezcennechwile.mastercard.pl/
http://www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria
http://www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria


 

3 
 

spoza terytorium Polski. Jeśli płatność e-commerce była wykonana w obcej walucie, to zostanie 

przeliczona na złoty polski (PLN) po kursie walut dostępnych na stronie NBP w pierwszym 

roboczym dniu miesiąca, 

w którym Płatności przeliczane są na Losy (zwane dalej: „Płatność”). Płatności rejestrowane są 

automatycznie w systemie Programu „Mastercard® Bezcenne® Chwile”. Transakcje, które nie 

stanowią Płatności i tym samym nie biorą udziału w Loterii, to: 

a) transakcje w przypadku, których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub pieniędzy); 
b) transakcje, które zawarte są na liście stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

 
W przypadku, gdy na liście sieci partnerskiej Programu znajduje się dostawca, który świadczy usługi lub 
sprzedaje towary ujęte w Załączniku 2, jako zasadę uznaje się, że towary i usługi od Partnera Programu 
nie podlegają wkluczeniu.  

 
3) W Loterii biorą udział tylko te Płatności, które zostały dokonane i zarejestrowane, zgodnie 

z zasadami opisanymi w regulaminie Programu, w systemie Programu w trakcie trwania Okresu 
Zgłoszeń, tj. od godz. 00:00:00 14 maja 2021 r. do godz. 23:59:59 16 lipca 2021 r. Płatności 
dokonane przed 14 maja 2021 r oraz po 16 lipca 2021 r. niezależnie od daty zarejestrowania 
w systemie Programu nie biorą udziału w Loterii. W przypadku, jeżeli Uczestnik Loterii ma więcej 
niż jeden Rachunek Programu, w Loterii biorą udział tylko Płatności dokonane na Kartach 
zarejestrowanych na indywidualnych Rachunkach Programu aktywowanych w Loterii poprzez 
wykonanie czynności opisanych w pkt 1 powyżej dla każdego Rachunku Programu oddzielnie.  

4) Uczestnicy zdobywają losy w Loterii w następujący sposób: 
a) Każda Płatność dokonana przez Uczestnika Loterii jest przeliczana na Losy w Loterii (zwana 

dalej: „Los”).   
b) Jeden Los w Loterii naliczany jest co każde 10,00 zł wydane przy użyciu Karty przez Uczestnika 

Loterii. Liczba Losów odpowiada wartości jednej Płatności lub kilku Płatności na Karcie.   
c) Losy są obliczane według następujących zasad: 

i) Wszystkie Płatności dokonywane przez Uczestnika w trakcie trwania danego etapu Loterii 
wymienione w ust. IV poniżej są podzielone na Płatności dokonane w sklepach partnerów 
Programu, których lista znajduje się pod adresem 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/partnerzy oraz na pozostałe Płatności dokonane 
poza siecią partnerską Programu.  

ii) Suma Płatności dokonanych poza siecią partnerską Programu jest dzielona przez wartość 
potrzebną do zdobycia pojedynczego Losu, tj. 10,00 zł. Liczba całkowita otrzymana 
w wyniku dzielenia odpowiada liczbie Losów przypisywanych do Loterii, np. jeżeli na koncie 
Uczestnika zostało zarejestrowanych 7 transakcji na łączną kwotę 234 zł, dysponuje on 23 
Losami.  

iii) Suma Płatności dokonanych przez Uczestnika Loterii w sieciach partnerskich Programu jest 
sumowana, a następnie dzielona przez wartość potrzebną do zdobycia pojedynczego Losu 
tj. 10,00 zł i w kolejnym kroku liczba całkowita otrzymana w wyniku dzielenia jest 
podwajana, np. jeżeli na koncie Uczestnika zostało zarejestrowanych 7 transakcji w sieci 
partnerskiej na łączną kwotę 234 zł, to daje 23 całkowite wielokrotności 10 zł, czyli 
pomnożone przez 2 daje 46, tym samym Uczestnik dysponuje 46 Losami w Loterii. 

d) Do loterii zaliczane są tylko te Płatności, które są dokonywane po zgłoszeniu się Uczestnika 
Programu do Loterii. Pozostałe Płatności dokonane wcześniej w Okresie Zgłoszeń nie są brane 
pod uwagę.  

e) Liczba Losów, jaką Uczestnik Loterii posiada w Losowaniu nagród, jest równa sumie losów, 
jakie zostały mu naliczone za płatności poza siecią partnerską oraz w sieci partnerskiej.  

f) Każdy Uczestnik Loterii otrzymuje 1 bonusowy Los w Loterii z jednego Rachunku Programu 
w momencie przystąpienia do Loterii, tj. po spełnieniu warunków opisanych w ust. IV pkt 1. 
Ten Los jest doliczany do puli Losów naliczanych do Losowania Nagrody Głównej w Loterii.  

https://bezcennechwile.mastercard.pl/partnerzy
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5) Losy są obliczane przed każdym losowaniem nagród w Loterii wg zasad opisanych w ust. IV pkt 
2-4. 

6) W przypadku, gdy Uczestnik Programu posiada więcej niż jeden Rachunek Programu, Losy w Loterii 
będą naliczane osobno dla każdego Rachunku Programu i nie są sumowane, przy czym nie wpływa 
to na zasadę opisaną w ust. V pkt 3. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do 
których Komisja, zdefiniowana w pkt VI stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. 

 
V. NAGRODY W LOTERII 
1) Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 476 754,00 zł brutto (słownie czterysta siedemdziesiąt 

sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote). 
2) W Loterii przewidziano następujące nagrody:  

a) 1 (jedna) nagroda główna – samochód turystyczny kamper 4-osobowy marki Benimar model 
Tessoro 463, o wartości 367 000,00 zł brutto. Dodatkowo w cenie samochodu wliczona jest 
usługa zaprojektowania i oklejenia samochodu według indywidulanego wzoru opracowanego 
we współpracy z projektantem wskazanym przez Organizatora 
i zaakceptowanym przez zwycięzcę Nagrody (warunki usługi projektowej oraz wykonania są 
opisane w ust. IX pkt 5). Integralną częścią Nagrody Głównej jest premia pieniężna w kwocie 
10 000,00 zł, która stanowi ryczałt na pokrycie całości lub części obowiązkowego 
ubezpieczenia komunikacyjnego na 1 rok kalendarzowy. Dodatkowo przyznawana jest druga 
premia pieniężna 
w kwocie 40 774,00 zł, która zostanie potrącona przy wydaniu nagrody w celu odprowadzenia 
podatku od Nagrody w Loterii. Łączna wartość nagrody głównej wynosi 407 774,00 zł brutto 
(zwana dalej: „Nagroda Główna”). 

b) 20 (dwadzieścia) Nagród I Stopnia w postaci:  
– 10 sztuk – słuchawki bezprzewodowe marki Bose model NC 700 o wartości 1 349,00 zł brutto 
każda; 
– 10 sztuk – zegarek marki Garmin model Venu o wartości 1 499,00 zł brutto każdy 
(zwane dalej: „Nagroda I stopnia”). 

c) 810 (osiemset dziesięć) nagród II stopnia w postaci: 
– 270 sztuk – voucher zakupowy do sklepu internetowego empik.com każdy o wartości 50,00 
zł. Warunki realizacji vouchera znajdują się na stronie 
https://www.empik.com/regulamin#postanowienia_ogolne §8 oraz Załącznik nr 6 – 
określający zasady świadczenia usługi „Marketplace” §4 punkt 2, podpunkt b; 
– 270 sztuk – voucher zakupowy do sieci sklepów RTV EURO AGD każdy o wartości 50,00 zł. 
Warunki realizacji vouchera znajdują się na stronie 
https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml?link=stopka_new&name=Regulamin&type=I
nformacje, punkt IV; 
– 270 sztuk – voucher zakupowy do sieci sklepów Decathlon każdy o wartości 50 zł. Warunki 
realizacji vouchera znajdują się na stronie https://www.decathlon.pl/static/landing/karta-
podarunkowa/download/OG%C3%93LNE%20WARUNKI%20SPRZEDA%C5%BBY%20i%20U%C
5%BBYTKOWANIA%20(OWSU)%20KART%20PODARUNKOWYCH%20DECATHLON.pdf 
(zwane dalej „Nagroda II Stopnia”). 

3) Jeden Uczestnik ma prawo tylko do 1 Nagrody I stopnia w trakcie trwania Loterii oraz do 1 Nagrody 
II stopnia w każdym losowaniu nagród w Loterii. 

 

VI. NADZÓR NAD LOTERIĄ  
1. Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru Loterii czuwającą nad prawidłowością 

urządzenia i prowadzenia Loterii (zwaną dalej: „Komisja”), która działa w oparciu o wewnętrzny 
regulamin pracy Komisji. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu 
szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej 

https://www.empik.com/regulamin#postanowienia_ogolne
https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml?link=stopka_new&name=Regulamin&type=Informacje
https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml?link=stopka_new&name=Regulamin&type=Informacje
https://www.decathlon.pl/static/landing/karta-podarunkowa/download/OG%C3%93LNE%20WARUNKI%20SPRZEDA%C5%BBY%20i%20U%C5%BBYTKOWANIA%20(OWSU)%20KART%20PODARUNKOWYCH%20DECATHLON.pdf
https://www.decathlon.pl/static/landing/karta-podarunkowa/download/OG%C3%93LNE%20WARUNKI%20SPRZEDA%C5%BBY%20i%20U%C5%BBYTKOWANIA%20(OWSU)%20KART%20PODARUNKOWYCH%20DECATHLON.pdf
https://www.decathlon.pl/static/landing/karta-podarunkowa/download/OG%C3%93LNE%20WARUNKI%20SPRZEDA%C5%BBY%20i%20U%C5%BBYTKOWANIA%20(OWSU)%20KART%20PODARUNKOWYCH%20DECATHLON.pdf
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zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 

2094).  
2. Z przeprowadzonych w ramach Loterii czynności Komisja sporządza protokoły podpisane przez 

wszystkich członków Komisji.   
 

VII. LOSOWANIA NAGRÓD 
1) Losowania Nagród odbywają się w obecności i pod nadzorem Komisji w siedzibie Organizatora 

w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19 i przeprowadzane są ręcznie.  
2) Losowania Nagród realizowane są z wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi 

od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. 
Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, 
setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów 
w bazie 3598 losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, 
dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. 
Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID 
wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana 
jest dla każdego losowanego rekordu. Losowanie przeprowadza osoba wyznaczona przez Komisję 
Nadzoru Loterii w sposób manualny opisany powyżej.  

a) Nagrody I i II stopnia w Loterii przyzwane są w 10 losowaniach.  
b) Losowania odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami: 

i) w pierwszej kolejności ze wszystkich Losów zakwalifikowanych do danego losowania 
(poszczególne losowania opisane są w pkt 3 poniżej) jest Nagroda I stopnia. Losowane są 
4 numery Losów, przy czym 1. i 2. wylosowany Los stanowią listę Losów zwycięskich, a Losy 
wylosowane jako 3. i 4. są Losami rezerwowymi. Losy rezerwowe są wykorzystane w 
przypadkach opisanych w ust. IX pkt 9 Regulaminu. 
Nagrody w losowaniu są przypisane w następujący sposób: 

(1) Los wylosowany jako pierwszy jest nagradzany Nagrodą I stopnia w postaci zegarka 
marki Garmin (los rezerwowy jest losowany jako los nr 3); 

(2)  Los wylosowany jako drugi w kolejności jest nagradzany Nagrodą I stopnia w postaci 
słuchawek BOSE (los rezerwowy jest losowany jako los nr 4). 

ii) W drugiej kolejności losowane są Nagrody II stopnia. Losowanych jest 81 Losów, które 
ponumerowane są od 1 do 81 zgodnie z kolejnością, z jaką są wylosowane. Nagrody w 
losowaniu są przypisane w następujący sposób: 

(1) Losy wylosowane w kolejności do 1do 27 są nagradzane Nagrodą II stopnia w postaci 
vouchera do sklepu internetowego empik.com; 

(2)  Losy wylosowane w kolejności do 28 do 54 są nagradzane Nagrodą II stopnia w postaci 
vouchera do sklepów EURO RTV AGD; 

(3) Losy wylosowane w kolejności do 55 do 81 są nagradzane Nagrodą II stopnia w postaci 
vouchera do sklepów Decathlon; 

iii) W trzeciej kolejności losowanych jest 20 Losów zapasowych do Nagród II stopnia, 
ponumerowanych kolejno od 1 do 20 zgodnie z kolejnością, z jaką są wylosowane. Losy 
zapasowe wykorzystywane są w sytuacji, jeśli na liście Losów zwycięskich do Nagród II stopnia 
jeden Uczestnik uzyska prawo do więcej niż jednej Nagrody II stopnia. W takiej sytuacji 
Uczestnik Loterii zachowuje prawo tylko do pierwszej z nich, a w przypadku Nagrody, do której 
utracił prawo, prawo to nabywa pierwszy na liście Uczestnik z listy zapasowej. W przypadku 
wyczerpania się Uczestników na liście zapasowej i nieuzyskania liczby unikatowych zwycięzców 
Nagród II stopnia zgodnej z liczbą Nagród II stopnia w danym losowaniu Nagrody II stopnia, 
którym nie przypisano unikatowego zwycięzcy Nagrody II stopnia, nie są przyznane. 

iv) Jeden Los w Loterii bierze udział tylko w jednym losowaniu Nagród I i II stopnia zgodnie z datą 
zarejestrowania w systemie Programu, w losowaniu Nagrody Głównej oraz w losowaniu 
dodatkowym opisanym w pkt 5 poniżej. Na jeden Los może być przyznana tylko jedna Nagroda 
I lub II stopnia. 
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3) Losowania Nagród I i II stopnia odbywają się według następującego harmonogramu: 

(1) losowanie 1. odbywa się 26 maja 2021 r. i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 14 maja 
2021 r. do godz. 23:59:59 23 maja 2021 r.;  

(2) losowanie 2. odbywa się 2 czerwca 2021 r i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 24 maja 
2021 r. do godz. 23:59:59 30 maja 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. iv) powyżej; 

(3) losowanie 3. odbywa się 9 czerwca 2021 r i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 31 maja 
2021 r. do godz. 23:59:59 6 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. iv) 
powyżej; 

(4) losowanie 4. odbywa się 16 czerwca 2021 r i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 7 
czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59 13 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. 
iv) powyżej; 

(5) losowanie 5. odbywa się 23 czerwca 2021 r i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 14 
czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59 20 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. 
iv) powyżej; 

(6) losowanie 6. odbywa się 30 czerwca 2021 r. i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 21 
czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59 27 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. 
iv) powyżej; 

(7) losowanie 7. odbywa się 7 lipca 2021 r. i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 28 
czerwca 2021 r. do godz. 23:59:59 4 lipca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. iv) 
powyżej; 

(8) losowanie 8. odbywa się 14 lipca 2021 r. i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 5 lipca 
2021 r. do godz. 23:59:59 11 lipca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. iv) powyżej; 

(9) losowanie 9. odbywa się 21 lipca 2021 r. i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 12 lipca 
2021 r. do godz. 23:59:59 18 lipca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. iv) powyżej; 

(10)  losowanie 10. odbywa się 28 lipca 2021 r. i biorą w nim udział Losy przyznane 
Uczestnikom Loterii za Płatności zarejestrowane w terminie od godz. 00:00:00 19 lipca 
2021 r. do godz. 23:59:59 25 lipca 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu pkt 1 lit. iv) powyżej; 
 

4) Losowanie Nagrody Głównej w Loterii odbywa się 6 sierpnia 2021 r. i biorą w nim udział Losy 
przyznane Uczestnikom za Płatności wykonane w Okresie Zgłoszeń, tj. terminie od godz. 00:00:00 
14 maja 2021 r. do godz. 23:59:59 16 lipca 2021 r. oraz zarejestrowane 
w systemie Mastercard® do 2 sierpnia 2021 r. W losowaniu jest wyłoniony 1 Los zwycięski oraz 2 
losy na listę rezerwową. Lista rezerwowa jest wykorzystana w przypadkach opisanych w ust. IX pkt 
9 Regulaminu. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowania uzupełniającego, w przypadku, 
jeśli w Loterii nie zostanie wydanych więcej niż 3 Nagrody I stopnia i 50 Nagród II stopnia lub/i 
Nagroda Główna. W takiej sytuacji losowanie Nagród odbędzie się 29 września 2021 r. 
Z bazy Losów naliczonych do Losowania Nagrody Głównej pkt 4 powyżej zostaną usunięte Losy 
Uczestników, którzy zostali nagrodzeni Nagrodami I i II stopnia. W losowaniu jest wyłoniona 
podwójna liczba Losów w stosunku do liczby Nagród, jakie pozostały w puli Nagród. Pierwszy 
w kolejności jest losowany Los do Nagrody Głównej następnie, są losowane Losy nagradzane 
Nagrodami I stopnia i kolejne Nagrodami II stopnia. Pozostałe Losy są Losami zapasowymi 
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i podlegają zasadzie opisanej w ust. VII pkt 2 b lit iv) powyżej. To znaczy, że jeżeli w trakcie 
weryfikacji Uczestnik już został nagrodzony w poprzednich losowaniach na miejsce tego Losu 
wchodzi pierwszy Los z listy zapasowej. Po dokonaniu weryfikacji na liście Zwycięzców do każdej 
Nagrody jest przypisany tylko jeden unikatowy Zwycięzca. 

 
VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW  
1) Dane Zwycięzcy Nagrody Głównej oraz Zwycięzców Nagród I i II stopnia zawierające imię oraz 

pierwszą literę nazwiska publikowane są na stronie www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria po 
przeprowadzeniu przez Organizatora weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z procedurą opisaną 
poniżej i są dostępne do 16 listopada 2021 r.  

2) Po każdym losowaniu Nagród w Loterii, w  kolejnym dniu roboczym, licząc od dnia losowania, 
Organizator informuje o nabytym prawie do nagrody w następujący sposób: 
a) Dla Zwycięzców Nagród II stopnia: 

Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą na numer telefonu podany w trakcie przystępowania 
do Loterii. Organizator podejmie cztery próby kontaktu telefonicznego 
w różnych porach dnia w odstępie min. 2 godzin między kolejnymi próbami w przeciągu 
2 dni roboczych, licząc od dnia losowania. Organizator w trakcie rozmowy telefonicznej 
ze Zwycięzcą Nagrody II stopnia poprosi o podanie w celu weryfikacji prawa do nagrody imienia 
i nazwiska, aktualnego adresu zamieszkania oraz aktualnego adresu e-mail Uczestnika. 
Równocześnie wysyłana jest informacja o nabyciu prawa do nagrody drogą elektroniczną na 
adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji do Programu w informacji wysyłane 
jest Oświadczenie w celu weryfikacji prawa do nagrody (zwane dalej: „Oświadczenie 1”), które 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Informacja wysyłana jest z adresu: 
loteriabezcennechwile@mccann.pl. Treść informacji:  

„Organizator Loterii «Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021» ma przyjemność 
poinformować o uzyskaniu prawa do Nagrody II stopnia w postaci (tu wskazany rodzaj 
nagrody). W celu potwierdzenia prawa do Nagrody II stopnia prosimy o przesłanie poprawnie 
i kompletnie wypełnionego Oświadczenia 1 na adres zwrotny w terminie 2 roboczych dni od 
dnia otrzymania informacji”. 

W przypadku, jeśli adres e-mail Uczestnika jest inny od podanego przy rejestracji do Programu, 
informacja jest przesyłana ponownie na adres podany w trakcie rozmowy telefonicznej 
niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej.  

b) Dla Zwycięzców Nagród I stopnia: 

Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą na numer telefonu podany w trakcie przystępowania 
do Loterii. Organizator podejmie cztery próby kontaktu telefonicznego 
w różnych porach dnia w odstępie min. 2 godzin między kolejnymi próbami w przeciągu 
2 dni roboczych, licząc od dnia losowania. Organizator w trakcie rozmowy telefonicznej 
ze Zwycięzcą Nagrody I stopnia poprosi o podanie, w celu weryfikacji prawa do nagrody oraz 
w celu potwierdzenia adresu do wysyłki nagrody o następujące dane osobowe: imię 
i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz aktualny adresu e-mail Uczestnika. Równocześnie 
jest wysyłana informacja o nabyciu prawa do nagrody drogą elektroniczną na adres e-mail 
podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji do Programu w informacji wysyłane jest 
Oświadczenie w celu weryfikacji prawa do nagrody (zwane dalej: „Oświadczenie 1”), które 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Informacja wysyłana jest z adresu: 
loteriabezcennechwile@mccann.pl. Treść informacji:  

„Organizator Loterii «Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021» ma przyjemność 
poinformować o uzyskaniu prawa do Nagrody I stopnia w postaci (tu wskazany rodzaj 

http://www.bezcennechwile.mastercard.pl/loteria
mailto:loteriabezcennechwile@mccann.pl
mailto:loteriabezcennechwile@mccann.pl
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nagrody). W celu potwierdzenia prawa do Nagrody I stopnia prosimy o przesłanie 
poprawnie i kompletnie wypełnionego Oświadczenia 1 na adres zwrotny w terminie 
2 roboczych dni od dnia otrzymania informacji”. 
W przypadku, jeśli adres e-mail Uczestnika jest inny od podanego przy rejestracji do 
Programu, informacja jest przesyłana ponownie na adres podany w trakcie rozmowy 
telefonicznej niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej.  
 

c) Dla Zwycięzcy Nagrody Głównej:  
i) Organizator na numer telefonu podany przez Uczestnika w trakcie przystępowania do 

Loterii podejmie cztery próby kontaktu telefonicznego w różnych porach dnia w odstępie 
min. 2 godzin między kolejnymi próbami w przeciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia 
losowania. W trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Nagrody Głównej jest proszony o 
podanie aktualnego adresu e-mail, na który wysyłana jest informacja o warunkach 
wydania Nagrody, w tym wysyłane jest Oświadczenie w celu weryfikacji prawa do nagrody 
(zwane dalej: „Oświadczenie 2”), które stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

Równocześnie jest wysyłana informacja o nabyciu prawa do nagrody drogą elektroniczną 
na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji do Programu. Informacja 
mailowa jest wysyłana w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu 
losowania, tj. od 6 sierpnia 2021 r. Informacja wysyłana jest z adresu 
loteriabezcennechwile@mccann.pl. Treść informacji: „Organizator Loterii «Loteria 
Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021» ma przyjemność poinformować o uzyskaniu prawa 
do Nagrody Głównej w Loterii w postaci samochodu turystycznego typu kamper marki 
Benimar. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody prosimy o przesłanie poprawnie i 
kompletnie wypełnionego Oświadczenia 2 część A, które stanowi załącznik do tej 
informacji. Informacje zawarte w Oświadczeniu 2 część A są wymagane w celu 
umieszczenia w Ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co 
najmniej 2 280 PLN. Dodatkowe dane stanowią: rodzaj i numer dokumentu tożsamości, 
adres zamieszkania, numer PESEL, (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i 
obywatelstwo) i są wymagane przepisami art. 20 ust. 5 Ustawy o grach hazardowych oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z 22.06.2010 r. 
w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji 
wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2314 t.j.). Dodatkowo Zwycięzca 
jest zobowiązany do podania nazwy banku oraz numeru konta bankowego, na które 
zostanie wypłacona premia pieniężna na pokrycie ubezpieczenia samochodu 
turystycznego . Konto bankowe musi być prowadzone na imię i nazwisko Zwycięzcy 
Nagrody Głównej. Odmowa podania tych danych jest równoznaczna z rezygnacją z 
Nagrody. Prosimy o przesłanie informacji w trybie «Odpowiedz» zwrotnie na nasz adres 
mailowy”.   

W przypadku, jeśli adres e-mail Uczestnika jest inny od podanego przy rejestracji do Programu, 
informacja jest przesyłana ponownie na adres podany w trakcie rozmowy telefonicznej 
niezwłocznie po jej zakończeniu.  

Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania Oświadczenia 2 część A w formie 
zdjęcia lub skanu na adres zwrotny w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. 

ii) Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971), 
po pozytywnej weryfikacji Zwycięzcy Nagrody Głównej skontaktuje się  w kolejnym dniu 
roboczym po otrzymaniu Oświadczenia 2 cześć A ze Zwycięzcą na numer telefonu 
wskazany w Oświadczeniu 2 cześć A  w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązkach 
Zwycięzcy wynikających z ww. ustawy w tym konieczności złożenia Oświadczenia 2 część 

mailto:loteriabezcennechwile@mccann.pl
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B oraz weryfikacji  dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty 
lub paszport). Weryfikacja powyżej wskazanych  dokumentów jest niezbędna w celu 
zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy.  W tym celu Organizator ustali termin osobistej 
wizyty osoby reprezentującej i umocowanej przez Organizatora w miejscu zamieszkania 
Zwycięzcy podanym w Oświadczeniu 2 część A, w trakcie której Zwycięzca  przekaże 
poprawnie wypełniony oryginał Oświadczenia 2 cześć B oraz okaże wymagane dokumenty 
potwierdzające jego tożsamość. W przypadku jeśli Zwycięzca nie wyraża zgody na wizytę 
przedstawiciela Organizatora może on osobiście stawić się w siedzibie Organizatora (ul. 
Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa)  po uprzednim umówieniu dnia i godziny z 
Organizatorem, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający jego tożsamość, a w 
przypadku osoby reprezentującej Zwycięzcę lub jego pełnomocnika, osoba taka powinna 
przedstawić Organizatorowi dokument pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem 
autentyczności podpisu Zwycięzcy oraz kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość 
Zwycięzcy poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.  Zwycięzca jest 
zobowiązany do potwierdzenie tożsamości oraz dopełnienie obowiązku wskazanego w 
Oświadczeniu 2 część B w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania Oświadczenia 2 cześć 
A do Organizatora. W tym celu Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków może 
skutkować wstrzymaniem wydania nagród lub ich niewydaniem.  

W przypadku skutecznej weryfikacji danych Zwycięzcy Nagrody Głównej przedstawiciel 
Organizatora w trakcie wizyty odbierze od Zwycięzcy Nagrody Głównej oryginał Oświadczenia 
2 część A oraz cześć B oraz  dopełni obowiązku wydania Nagrody Głównej  zgodnie z procedurą 
opisaną w ust. IX pkt 3. 

3) Przez nieudaną próbę: 
a) kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą Nagrody Głównej lub Zwycięzcami Nagród I i II stopnia 

rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nieodbierania połączenia przez co najmniej 
5 długich sygnałów nieprzerywanych, nieodbieranie połączenia na skutek zajętej linii 
telefonicznej (krótkie sygnały przerywane), włączenia się poczty głosowej, braku możliwości 
połączenia na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu 
telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora lub odmowę przeprowadzenia rozmowy 
wyrażoną przez Zwycięzcę Nagrody Głównej lub Zwycięzcę Nagrody I i II stopnia.  

b) kontaktu drogą mailową ze Zwycięzcą Nagrody Głównej lub Zwycięzcami Nagród I i II stopnia 
rozumie się brak otrzymania odpowiedzi zwrotnej na wiadomość przesłaną przez 
Organizatora.  

4) Wszystkie rozmowy telefoniczne przeprowadzane   ze Zwycięzcami w Loterii są nagrywane w 
celach kontrolnych i archiwizowane do czasu zakończenia roszczeń w Loterii. 

 
IX. WYDANIE NAGRÓD W LOTERII 

1) Nagrody II stopnia są wydawane Zwycięzcom w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia 
potwierdzenia prawa do nagrody zgodnie z zapisami ust. VIII pkt 2 a w formie e-vouchera, poprzez 
wiadomość SMS na numer telefonu potwierdzony lub wskazany przez Zwycięzcę Nagrody II 
stopnia; 

2) Nagrody I stopnia są wysyłane Zwycięzcom w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia 
potwierdzenia prawa do nagrody zgodnie z zapisami ust. VIII pkt 2 b przesyłką kurierską, na adres 
wskazany przez Zwycięzcę Nagrody I stopnia w treści Oświadczenia lub w trakcie rozmowy 
telefonicznej. Nagrody są wysyłane przesyłką kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w 
Oświadczeniu 1. Organizator powiadomi zwycięzcę poprzez rozmowę telefoniczną o terminie 
nadania przesyłki, tak by zwycięzca mógł odebrać Nagrodę od kuriera osobiście. 

3) Wydanie Nagrody Głównej następuje poprzez wydanie dokumentów do rejestracji samochodu 
turystycznego po spełnieniu przez Zwycięzcę warunków opisanych w ust. VIII pkt 2 lit. c. 
Organizator przekaże w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wypełnionego Oświadczenia 
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2 część A Zwycięzcy Nagrody Głównej komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji 
samochodu przez Zwycięzcę w tym: 
a) dokumenty samochodu;  
b) oryginalną fakturę zakupu do okazania w Urzędzie Komunikacji (do zwrotu do Organizatora po 

zarejestrowaniu samochodu) lub kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem; 
c) umowę przekazania własności samochodu (2 egzemplarze) podpisaną przez Organizatora 

(jeden egzemplarz podpisanej przez zwycięzcę umowy jest zwracany podczas wizyty 
przedstawicielowi  Organizatora);  

Wydanie dokumentów oraz podpisanie umowy przekazania własności następuje w trakcie procesu 
weryfikacji opisanej w ust. VIII pkt 2 lit. c) ppkt ii) 

W kolejnym kroku Organizator w terminie 2 dni roboczych od dnia wydania dokumentów, o 
których mowa powyżej przekazuje przelewem na konto bankowe podane w Oświadczeniu 2 część 
A premię pieniężną stanowiącą ryczałt na całkowite pokrycie lub częściowe pokrycie ubezpieczenia 
komunikacyjnego wymaganego do rejestracji samochodu.  

Zwycięzca Nagrody Głównej jest zobowiązany do zarejestrowania samochodu w tym odebrania 
tablic rejestracyjnych oraz do powiadomienia Organizatora o gotowości odbioru Nagrody Głównej 
i ustalenia indywidualnie terminu odbioru samochodu w salonie Mobitech Caravan Center w 
Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 164.  

 
4) Koszty związane z odbiorem samochodu  spoczywają na Zwycięzcy Nagrody. W przypadku 

nieodebrania pojazdu turystycznego z salonu Mobitech Caravan Center  do dnia  28 października 

2021 roku,  Zwycięzca może zostać obciążony kosztami przechowywania samochodu zgodnie z 

zapisami pkt 8 poniżej.  

5) Warunki oklejenia samochodu zgodnie z zapisami ust. V pkt 2 lit. a) Organizator ustala ze Zwycięzcą 
indywidulanie. Usługa wykonywana jest w miejscu wskazanym przez Organizatora. Warunkiem 
wykonania usługi jest dostarczenie samochodu w wyznaczone miejsce i pozostawienie na czas 
wymagany do wykonania usługi. Organizator nie zwraca kosztów związanych z dostarczeniem 
i odbiorem samochodu. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z usługi oklejania, co nie skutkuje 
wypłatą równoważności wartości usługi. Stanowi ona niezbywalną część wartości Nagrody.  

6) Zwycięzcy tracą prawo do nagród w Loterii w następujących przypadkach: 
a) brak możliwości skutecznego powiadomienia o nabytym prawie do nagrody w Loterii;  
b) brak możliwości skutecznego dopełnienia obowiązku potwierdzenia tożsamości Zwycięzcy 

Nagrody Głównej i uzyskania od Zwycięzcy oryginału Oświadczenia 2 cześć A i B; 
c) niedotrzymanie terminów wskazanych w ust. VIII pkt 2 powyżej;  
d) niespełnienie warunków podanych w Regulaminie, w tym: 

i) dokonanie zwrotów towarów lub usług stanowiących podstawę do naliczenia Losów 
w Loterii; 

ii) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji założeń Loterii 
z zastrzeżeniem zapisów ust. XI pkt 7; 

iii) rezygnacja z uzyskanej nagrody w Loterii (rezygnacja musi być w formie pisemnej 
ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Zwycięzcy); 

iv) niedostarczenie Oświadczenia lub dostarczenie niekompletnie wypełnionego 
Oświadczenia wymaganego Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa 
niezbędnego do weryfikacji prawa do nagrody w Loterii; 

v) nieodebranie Nagrody zgodnie z pkt 7 poniżej skutkującym zwrotem nagrody 
do Organizatora;  

 
e) niespełnienie wszystkich zapisów Regulaminu Loterii łącznie. 
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7) Nagrody I i II stopnia oraz dokumenty do rejestracji Nagrody Głównej w Loterii są wysyłane 
do zwycięzców jednokrotnie. Zwrot Nagrody do Organizatora skutkuje przekazaniem nagrody do 
losowania dodatkowego. 

8)  W przypadku jeżeli zwycięzca Nagrody Głównej nie odbierze samochodu w ustalonym 
z Organizatorem terminie, koszty przechowania samochodu przez sprzedawcę są ponoszone 
bezpośrednio przez zwycięzcę Nagrody i jest on zobowiązany do osobistego potwierdzenia 
warunków przechowania z przedstawicielem Mobitech Caravan Center  

9) W przypadku gdy Zwycięzca Nagrody I stopnia lub Nagrody Głównej nie spełni warunków, utraci 
prawo do Nagrody z innych przyczyn wskazanych w Regulaminie, kiedy Zwycięzca Nagrody 
zrezygnuje z tej Nagrody lub kiedy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zwycięzca Nagrody 
Głównej nie może być nagrodzony, Organizator skontaktuje się z pierwszym Zwycięzcą Rezerwowym 
najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu potwierdzenia prawa do Nagrody lub 
odbioru Nagrody, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w celu poinformowania go o przyznaniu nagrody 
oraz warunkach potwierdzenia prawa do nagrody, jak również potwierdzenia imienia i nazwiska 
oraz adresu Zwycięzcy Rezerwowego. Postanowienia ust. 2-6 powyżej stosuje się odpowiednio do 
Zwycięzcy Rezerwowego.  

10) Jeśli lista Zwycięzców Rezerwowych zostanie wyczerpana i w trakcie weryfikacji prawo do nagrody nie 
zostanie potwierdzone, Nagroda Główna nie zostaje przyznana i przechodzi do puli Nagród losowania 
dodatkowego zgodnie z harmonogramem opisanym w ust. VII pkt 5. 

11) W przypadku, gdy Zwycięzca Nagrody I lub II Stopnia nie spełni warunków Regulaminu lub kiedy 
Zwycięzca Nagrody I lub II stopnia zrezygnuje z tej nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 
Zwycięzca Nagrody I lub II Stopnia nie może być nagrodzony. 

12) Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 
13) Zwycięzca Nagród w Loterii nie może przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie.  
14) Nagrody I i II Stopnia w Loterii nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z 
późn. zm.). Nagroda Główna przewidziana w ramach niniejszej Loterii podlega opodatkowaniu 
zgodnie z postanowieniami ww. ustawy. Nagroda Główna jest wydawana zgodnie z ww. ustawą, 
tzn. od łącznej wartości Nagrody Głównej Organizator, jako płatnik, potrąca kwotę 40774,00 zł 
odpowiadającą zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od nagród w Loterii i przekazuje ją na 
rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 

15) Nagrody niewydane w Loterii do 14 października 2021 r. pozostają do dyspozycji Organizatora.  
 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią – 

począwszy od daty rozpoczęcia Loterii, tj. od 14 maja 2021 r., do 14 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia wydawania nagród, tj. od 14 października 2021 r. Reklamacje należy zgłaszać na 
piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Organizatora: McCANN Poland Sp. 
z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19, z dopiskiem „Loteria Mastercard® – reklamacja” lub 
na adres email: loteriabezcennechwile@mccann.pl. Reklamacja musi wpłynąć do Organizatora nie 
później niż do 5 listopada 2021 r. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres 
zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 
nazwę loterii „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”, login do rachunku w Programie oraz 
treść roszczenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie są rozpatrywane. 

2) Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania wraz 
z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu z zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące liczby 
Losów naliczonych do Loterii są kierowane do Administratora danych i tym samym czas odpowiedzi 
na reklamację wynosi 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamacji. Organizator 
poinformuje o tym fakcie Uczestnika Loterii poprzez e-mail lub listownie ze wskazaniem sygnatury, 
jaka została nadana korespondencji oraz adresu e-mail w celu przesłania informacji niezbędnych 
do rozpatrzenia reklamacji bezpośrednio do Mastercard będącym Administratorem danych 
osobowych. Adres e-mail wskazany przez Organizatora nie jest adresem, z którego jest wysyłana 

mailto:loteriabezcennechwile@mccann.pl
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informacja zwrotna. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji lub drogą mailową, adekwatnie do sposobu złożenia 
reklamacji, w terminie 3 dni roboczych od jej rozpatrzenia.  

3) Termin przedawnienia roszczeń z tytułu urządzenia Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia ich 
wymagalności. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1) Administratorami danych osobowych są następujące podmioty: 

a)  Mastercard® Europe SA z siedzibą w Belgii, Chaussee de Tervuren 198 A, B-1410 Waterloo, 
Belgia, działający w Polsce poprzez swój Oddział z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac 
Europejski 1 – zwany dalej: Administrator pierwszy;  

b) McCANN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-677), przy ul. Cybernetyki 
19 – zwany dalej: Administrator drugi. 

2) Dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) 
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 

3) Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane: 
a)  przez Administratora pierwszego – dla celów: 

i)  związanych z organizacją i prowadzeniem Loterii, w tym w ramach prowadzonego 

Programu „Mastercard® Bezcenne® Chwile”, w tym umożliwienia udziału w Loterii, 
przyznania Losów, weryfikacji wyników losowania, weryfikacji spełnienia przez zwycięzcę 
wymogów Regulaminu (podstawa przetwarzania: zgoda uczestnika na przetwarzanie 
danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

ii) dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z 
organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych 
administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

iii) w kontekście Loterii Mastercard będzie przetwarzać dane osobowe, które już zostały 
podane przez Uczestnika podczas rejestracji konta w programie Mastercard Bezcenne 
Chwile lub o które Uczestnik zostanie poproszony do wprowadzenia na koncie programu 
Mastercard Bezcenne Chwile. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych 
Uczestników Loterii opisane są w Międzynarodowej Polityce Prywatności Mastercard 
dostępnej pod adresem https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-
prywatnosci.html. 

b) przez Administratora drugiego – dla celów: 
i)  związanych z wydaniem nagród w Loterii, w tym informowania o uzyskanej wygranej; 

prowadzeniem ewidencji nagród wydanych w loterii o wartości wyższej niż 2280,00 zł;  
wystawieniem zaświadczeń o wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków 
sprawozdawczych, a także celem spełnienia obowiązku podatkowego związanego z 
wydaniem Nagrody Głównej (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków 
prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 
19.11.2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
a także w celu realizacji zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971) w 
przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100) w 
szczególności na potrzeby kontroli. 

ii) rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z 
Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów 
administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html
https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html
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4) Administrator drugi, działając jako administrator, przetwarza następujący zakres danych 
osobowych: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj  i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, nazwa 
banku oraz numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail oraz danych 
podanych przez zwycięzcę Nagrody Głównej, którego dotyczy zapis lub zapisy pkt 1-3 części B 
Oświadczenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971) w tym wskazanie imienia i nazwiska 
osoby powiązanej, stanowiska i pokrewieństwa lub relacji zgodnie z zapisami ww. ustawy.  

5) Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być Organizator oraz inne osoby i podmioty 
współpracujące z Administratorami przy organizacji Loterii.  

6) Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy nie wygrają w Loterii, zbierane przez Administratora 
pierwszego, zostaną usunięte w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia okresu na zgłaszanie 
reklamacji.  

7) Dane osobowe zwycięzców Loterii zbierane przez Organizatora będą przechowywane przez okres 
trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia 
roszczeń wynikających z Loterii, oraz przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w 
tym w szczególności prawa podatkowego. 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób związany z automatycznym podejmowaniem 

decyzji, w tym profilowaniem. 

9) Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych 

interesów oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 

skorzystania z powyższych praw: 

a)  w zakresie wskazanym w pkt 3 lit. a powyżej należy skontaktować się z Administratorem 

pierwszym, pisząc na adres e-mail privacyanddataprotection@mastercard.com z dopiskiem 

„Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021” lub wypełniając formularz kontaktowy na 

stronie https://www.mastercard.pl/public/my-data/gdp-public/pl/personal-data-

request.html?locale=pl-pl&region=EUR;  

b) W zakresie wskazanym w pkt 3 lit b. powyżej należy skontaktować się z Administratorem 

drugim, pisząc na adres e-mail ochronadanych@mccann.pl z dopiskiem „Loteria Mastercard® 

Bezcenne® Chwile 2021”. 

10) Administrator pierwszy może udostępniać dane osobowe poza obszar Europejski Obszar 
Gospodarczy EOG na zasadach opisanych w Międzynarodowej Polityce Prywatności Mastercard.  

11) Administrator drugi może przekazywać dane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy na 
podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez grupę Interpublic Group of 
Companies, Inc. (IPG), w której McCANN Poland Sp. z o.o. jest stowarzyszony. 

12) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wydania nagród 

w Loterii; Uczestnik jest zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest pozbawienie prawa do Nagrody. 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 
2019 r. poz. 1145),  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 
2094),  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.) oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1426) oraz 

mailto:privacyanddataprotection@mastercard.com
https://www.mastercard.pl/public/my-data/gdp-public/pl/personal-data-request.html?locale=pl-pl&region=EUR
https://www.mastercard.pl/public/my-data/gdp-public/pl/personal-data-request.html?locale=pl-pl&region=EUR
mailto:ochronadanych@mccann.pl
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przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego 
wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2094). 

3) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Loterią są rozstrzygane przez sąd powszechny.  
 
 

 

  



Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej  

„Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”  

 

BIN Opis karty 

519758 World Business Mastercard 

523634 World Mastercard Business 

552570 Mastercard Corporate Executive 

54768801 Mastercard Business Silver 

54768802 ALIOR SILVER SŁUŻBOWA 

54768902 ALIOR GOLD SŁUŻBOWA 

55304101 Mastercard Business Harmonium 

55304162 Mastercard Business Access 

55304163 Mastercard Business Access 

55304190 Mastercard Business Harmonium 

55304191 Mastercard Business Access 

55608001 Mastercard Business Debetowa 

55608002 Mastercard Business-Travel 

 

 
 

 

  



Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej  

„Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”  

 

Rodzaj płatności MCC 

apteki 0052; 2912; 5912 

grzywny 9222 

hurtownie napojów alkoholowych 5715 

inne organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane 8699 

instytucje finansowe gotówka z bankomatów 6011 

instytucje finansowe gotówka z kas banków 6010 

instytucje finansowe towary i usługi 6012 

instytucje niefinansowe zakup / obciążenie karty 6540 

internetowe przekazy pieniężne 4829  

koszty sądowe, w tym alimenty i alimenty na dzieci 9211 

kościoły 4002 

laboratoria medyczne i dentystyczne 8071 

MoneySend międzykrajowe  6537 

MoneySend wewnątrzkrajowe 6536 

obstawianie zakładów włącznie z loteriami, żetony w kasynach 7511 

opłaty kaucji 9223 

organizacje polityczne 8651 

organizacje religijne 8661; 8666 

pijalnie napojów alkoholowych, bary, tawerny, kluby nocne I dyskoteki 5813 

podatki 9311 

przekazy pieniężne w instytucjach finansowych 6050 

przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych waluta obca, zlecenia 
pieniężne i czeki podróżne 

6051 

przelewy na poczcie 9399 

salony masażu 7232; 7297 

sklepy optyczne 0062 

sklepy z dewocjonaliami 5973 

sklepy z piwem, winem i alkoholem 5921 

sklepy zielarskie 5913 

sprzedaż aparatów słuchowych 5975 

sprzedaż leków 5122 

sprzedaż towarów optycznych i okularów (poza Twoje Soczewki i Gafas) 8043; 8044 

sprzedaż wyrobów ortopedycznych 5976 

sprzęt medyczny, dentystyczny laboratoryjny 5047 

stowarzyszenia obywatelskie, społeczne i braterskie 8641 

szkoły branżowe i zawodowe 8249 

szpitale 0043; 8062 

usługi dentystyczne i ortopedyczne 8021 

usługi doradcze w sprawach małżeńskich oraz zadłużeń 7277 

usługi kręgarskie 8041 



usługi lekarskie (poza LUX MED) 8011 

usługi lekarzy osteopatów 8031 

usługi lekarzy podiatrów i podologów 8049 

usługi medyczne gdzie indziej niesklasyfikowane (poza LUX MED) 8099 

usługi optyków i okulistów 8042 

usługi placówek pielęgniarskich i opieki osobistej 8050 

usługi pogotowia ratunkowego 4119 

usługi pogrzebowe 7261 

usługi profesjonalne, gdzie indziej niesklasyfikowane 8999 

usługi randkowe i towarzyskie 7273 

uzdrowiska oraz salony spa 0053; 7298 

 

 

  

 

 

 

  



Załącznik nr 3 do regulaminu loterii promocyjnej  

„Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”  

OŚWIADCZENIE 1 – dla ZWYCIĘZCY Nagrody I stopnia/II stopnia* 

 

a) imię i nazwisko:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) adres zamieszkania (do celów weryfikacji oraz wysyłki Nagrody I stopnia na 

terytorium Polski): 

ulica, numer/mieszkanie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

kod pocztowy:  ……………………… 

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………… 

c) adres e-mail podany do kontaktu: …………………………………………………………….. 

 

d) numer telefonu komórkowego podany do kontaktu: …………………………………….. 

 

 

 Oświadczam, że regulamin Loterii „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021” 

oraz Polityka Prywatności Loterii są mi znane i akceptuję ich treść. 

 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w ust. III pkt 4 regulaminu Loterii „Loteria 
Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”. 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę 
za nie odpowiedzialność.  

(należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

 

Miejscowość: …………………………………………………………  Data: ……………………………… 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator loterii 

promocyjnej „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021” – McCANN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (kod pocztowy 02-677), przy ul. Cybernetyki 19,  adres e-mail: ochronadanych@mccann.pl. 

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) oraz przepisów prawa podatkowego, w 
szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 
r. poz. 1426) oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przysługuje 
Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod 

nazwą „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”, a w przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane 
dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z 

organizacją loterii: tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom 
utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne administratora oraz podmiotom utrzymującym 
oprogramowanie, z którego administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa 
podatkowego. 

 

  



Załącznik nr 4 do regulaminu loterii promocyjnej  

„Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”  

OŚWIADCZENIE 2 część A – dla Zwycięzcy Nagrody Głównej  

 

a) imię i nazwisko:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) adres zamieszkania (do wysyłki dokumentów na terytorium Polski): 

ulica, numer/mieszkanie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

kod pocztowy: …………………………………… 

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………… 

c) nr PESEL ……………………………………………………………… (w przypadku braku nr PESEL: 

data urodzenia i obywatelstwo) …………………………………………………………………………….. 

 

d) rodzaj i numer dokumentu tożsamości…………………………………………………………………… 

 

e) nazwa banku oraz numer rachunku bankowego 

 

………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f) adres e-mail podany do kontaktu: ……………………………………………………………. 

 

g) numer telefonu komórkowego podany do kontaktu: ………………………………….. 

 

 Oświadczam, że regulamin Loterii „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021” 

oraz Polityka Prywatności Loterii są mi znane i akceptuję ich treść. 

 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w ust. III pkt 4 regulaminu Loterii „Loteria 
Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”. 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę 
za nie odpowiedzialność   

(należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru) 

Miejscowość: …………………………………………………………  Data: ……………………………… 



OŚWIADCZENIE 2 część B – dla Zwycięzcy Nagrody Głównej  

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne 
zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971). 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane 
stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971). 

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem osoby zajmującej 
eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 971) 

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko/ stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy 
z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnia 
osoba, która odpowie twierdząco na zapis lub zapisy pkt 1-3 powyżej): 

………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………….…… 

…………………………………………………………………………………………………..…………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data i podpis…………………………………………………………………. 

Wyjaśnienia: 

1. Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące 

znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:  

a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 

podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady 

Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, 

b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i 

senatorów, 

c. członków organów zarządzających partii politycznych, 

d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów 

sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z 

wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału 

Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów 

administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 

e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym 

Prezesa oraz członków Zarządu NBP, 



f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 

g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw 

państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków 

zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad 

połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób 

prawnych, 

h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji 

międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach, 

i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, 

dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów 

terenowych organów rządowej administracji specjalnej. 

 

2. Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie 

się przez to:  

a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko polityczne,  

b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub 

osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane 

stanowisko polityczne. 

 

3. Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane 

stanowisko polityczne – to osoby fizyczne: 

a. będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 

stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b. będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których 

wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę 

zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; 

Informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator loterii 

promocyjnej „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021” – McCANN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (kod pocztowy 02-677), przy ul. Cybernetyki 19,  adres e-mail: ochronadanych@mccann.pl. 

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2020 r. poz. 971.), ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) oraz przepisów prawa 
podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1426) oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania 

nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Mastercard® Bezcenne® Chwile 2021”, a w 

przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. 
Administrator udostępni dane dostawcom usług, którzy zapewniają administratorowi wsparcie 

logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii: tj. podmiotom utrzymującym i serwisującym 
serwery informatyczne administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego 
administrator korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971) oraz z przepisów prawa 

podatkowego. 


