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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„e-Pocztylion” 

1. Nazwa loterii.  

Niniejszy Regulamin Loterii Promocyjnej „Pocztylion elektronicznie”, zwany dalej 

„Regulaminem”, reguluje wszelkie kwestie związane z prowadzeniem loterii promocyjnej 

pod nazwą: „e-Pocztylion”, zwanej dalej „Loterią”. 

2. Nazwa podmiotu urządzającego loterię.  

Podmiotem urządzającym Loterię jest: Pocztylion–Arka Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa), 

zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000011947, o numerze NIP 526-22-91-509, REGON 

014859579, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 25.013.280 złotych, 

które działa na podstawie Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz zezwolenia udzielonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 

3. Organ wydający zezwolenie. 

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie.  

4. Obszar, na którym będzie prowadzona Loteria.  

Loteria jest prowadzona na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Czas trwania Loterii.   

Loteria  trwa w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  

6. Zasady prowadzenie loterii.  

6.1. Każdy członek Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion (dalej „OFE Pocztylion”) 

w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. decydując się na korzystanie z 

„Portalu Klienta” - tj. wydzielonego na stronie www.pocztylion-arka.pl serwisu 

internetowego o charakterze zamkniętym, umożliwiającego korzystanie z usług 

oferowanych za pośrednictwem Portalu Klienta Członkom OFE Pocztylion, posiadającym 

login oraz hasło, za pośrednictwem sieci Internet – będzie mógł wziąć udział w Loterii 

poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach Portalu Klienta wskazującego na 

chęć udziału w Loterii i zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.  

6.2. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia, w ramach Portalu Klienta w terminie 2 dni 

roboczych pojawi się potwierdzenie rejestracji, widoczne dla uczestnika, a zgłoszenie 

bierze udział w losowaniu, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające daną osobę z udziału 

w losowaniu (pkt 6.3). Zgłoszeniu zostaje przyporządkowany w systemie informatycznym 

numer  umowy członka OFE Pocztylion, który bierze udział w losowaniu nagród.  

6.3. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy Towarzystwa oraz firmy  i360 Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi [(kod: 90-057), ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, wpisanej do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w 
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Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000339847, REGON 142057582, NIP: 7010206178, kapitał zakładowy: 489 375,00 

złotych], jak również ich małżonkowie, krewni w linii prostej oraz w linii bocznej do 

trzeciego stopnia. Przez pracownika rozumie się także osoby stale współpracujące z ww. 

podmiotami na podstawie stosunków cywilno-prawnych.  

7. Losowanie. 

7.1. Losowanie odbywa się w siedzibie Towarzystwa – w Warszawie przy Placu 

Piłsudskiego 3. 

7.2. Losowanie przeprowadza się za pomocą urządzenia losującego w dniu 2 października 

2018 r. 

7.3. Losowanie nadzoruje Komisja w składzie trzyosobowym, w skład której wchodzą: (i) 

członek zarządu Towarzystwa, który jest jej Przewodniczącym, (ii) osoba, która posiada 

zaświadczenie o przebyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz (iii) prawnik Towarzystwa. Komisja 

podejmuje decyzje większością głosów. Z przebiegu losowania Komisja sporządza 

protokół.   

7.4. Losowanie polega na wylosowaniu przez urządzenie losujące wprowadzonych do niej 

numerów przyporządkowanych przez Platformę Klienta uczestnikom Loterii. Liczba 

zwycięzców jest równa liczbie nagród.  

8. Nagrody. 

8.1. Nagrodami w Loterii są nagrody rzeczowe w postaci: dwudziestu (20) sztuk tabletów 

Samsung Galaxy Tab A 10.1 16GB biały (T580) o wartości 899 złotych każdy.  

8.2. Wartość puli nagród wynosi: 17.980,00 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset 

osiemdziesiąt złotych.)  

9. Sposób i termin ogłoszenia wyników.  

9.1. Towarzystwo ogłasza wyniki Loterii niezwłocznie po zakończeniu losowania, którego 

wyniki są potwierdzone protokołem Komisji, nie później niż w dniu następującym po 

przeprowadzeniu losowania.  

9.2. Wyniki są ogłaszane poprzez ich zamieszczenie na stronie Towarzystwa: 

www.pocztylion-arka.pl numerów umów członkowskich zwycięzców Loterii. Wyniki są 

widoczne na stronie do końca trwania Loterii, tj. do dnia 30 listopada 2018 r.  

9.3. Niezależnie od ogłoszenia wyników, zgodnie z pkt. 9.1. i 9.2. Towarzystwo 

zawiadamia zwycięzców Loterii przy użyciu poczty elektronicznej na adresy przez nich 

wskazane na Portalu Klienta.  

9.4. Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór wiadomości oraz wskazać adres, na 

który ma być doręczona nagroda, chyba że wskaże, iż sam zamierza odebrać nagrodę w 

siedzibie Towarzystwa. Informacja ta powinna zostać przekazana na adres: 

loteria@pocztylion.pl. w terminie 3 dni od dnia losowania nagród tj. do 5 października 

2018 r. Obiór możliwy jest w godzinach pracy Towarzystwa, w dni robocze, w godzinach 
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od 9.30 do 16.30. W każdym przypadku Zwycięzca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, 

że nie podlega wyłączeniu z kręgu osób mogących brać udział w Loterii.  

10. Odbiór nagród.  

10.1. Towarzystwo zobowiązuje się wysłać nagrodę do zwycięzcy Loterii w terminie 7 dni 

od daty otrzymania adresu wysyłki, chyba że uprawniony zadeklarował osobisty odbiór w 

siedzibie Towarzystwa. Odbiór osobisty będzie możliwy w terminie 14 dni od dnia 

losowania tj. do 16 października 2018 r.  

10.2. Nagrody przesyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

11. Reklamacje.  

11.1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Loterii pisemnie na adres 

Towarzystwa od początku jej trwania, tj. od 1 kwietnia 2018 r.  

11.2. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje w terminie do 31 października 2018 r., 

przy czym dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu korespondencji na adres 

Towarzystwa. W reklamacji uczestnik Loterii zobowiązany jest wskazać swoje imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj naruszenia oraz datę i miejsce jego wystąpienia, jak 

również swoje żądanie. 

11.3. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu 

reklamacji. Decyzja rozpatrująca reklamację jest przesyłana w terminie 3 dni roboczych 

osobie składającej reklamację.   

11.4. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje 

droga sądowa.  

11.5. Roszczenia uczestników przedawniają się z upływem 6 miesięcy od daty 

wymagalności roszczenia. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od 

dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

12. Dane osobowe. 

12.1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (a od 25 maja 2018 r. 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), 

przetwarzanych w związku z Loterią jest Towarzystwo. 

12.2. W związku z organizacją i przeprowadzeniem Loterii Towarzystwo przetwarza dane 

osobowe uczestników, którzy zgłosili swój udział w Loterii. Dane które są przetwarzane 

obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz fakt 

wzięcia udziału w Loterii.  

12.3. Numer umowy w zakresie niezbędnym do ogłoszenia wyników Loterii będzie 

zmieszczony na stronie internetowej Towarzystwa do 30 listopada 2018 r.  
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12.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla 

uczestnictwa w Loterii. Każdy z uczestników Loterii ma prawo przeglądania, zmiany, 

sprostowania lub usunięcia danych osobowych jego dotyczących. Żądanie należy 

kierować do Prezesa Zarządu Towarzystwa, który niezwłocznie przekazuje je osobie 

odpowiedzialnej tj.  Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji, który kieruje ją do 

Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 r. do 

właściwego organu, który przejmie jego obowiązki.  

12.5. Dane osobowe  przetwarzane na potrzeby Loterii są przechowywane przez czas 

niezbędny do wykonania obowiązków przez Towarzystwo.   

13. Postanowienia końcowe.  

13.1. Zmiana Regulaminu wymaga zgody Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Warszawie oraz jej ogłoszenia na stronie Towarzystwa.  

13.2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa przez cały czas 

trwania Loterii. 

13.3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie 

znajdują przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych a od dnia 25 maja 2018 r. 

rozporządzenie 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, 

Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

13.5.  Na żądanie zwycięscy Towarzystwo wystawia  zaświadczenie o uzyskanej wygranej, 

o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


