Regulamin Loterii Promocyjnej
„TAK smakuje wygrana”
(dalej: „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna jest prowadzona pod nazwą „TAK smakuje wygrana” (dalej: „Loteria”).
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.
Organizatorem Loterii jest APT&right Business Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kępnej 17a lok. 2, 03-730 Warszawa (dalej: „Biuro Organizatora”)
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413903, o kapitale
zakładowym w wysokości 5 000.00 zł, posługująca się numerem statystycznym REGON: 146036039 i
numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5252532704 (dalej: „Organizator”).
Loteria organizowana jest w celu promocji produktów Develey Polska sp. z o.o. wśród konsumentów.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 01.06.2019 roku do dnia 01.12.2020 roku.
6. Produkty objęte sprzedażą promocyjną.
Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty, które znajdują się w ofercie Develey Polska sp. z
o.o. takich marek jak: Develey, Univer, Excelencia, Kikkoman, TABASCO®, Del Monte, Mutti, Funtastic,
Del Castello, Mueoliva oraz innych marek dostępnych na stronie www.develey.pl (dalej: „Produkty
Promocyjne”).
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu
01.06.2019 roku i kończy w dniu 31.05.2020 roku. Organizator zastrzega, że zakup Produktów
Promocyjnych i/lub spełnienie warunków, o których mowa pkt 20 b)-e) przed lub po wyżej wskazanym
terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
NAGRODY W LOTERII
8. Wykaz nagród:
Nagroda główna – Thermomix o wartości 5.395 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 599 zł
(nagroda dodatkowa przeznaczona jest na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii przez
Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego z wygranej) – 12
nagród o łącznej wartości 71.928 zł brutto.
Nagroda I stopnia – naczynie Zepter o wartości 1.192 zł brutto – 60 nagród o łącznej wartości 71.520
zł brutto.
Nagroda II stopnia – zestaw noży Fiskars o wartości 295.20 zł brutto – 36 nagród o łącznej wartości
10.627.20 zł brutto.
Nagroda III stopnia – koszyk zakupowy w postaci rabatu w wysokości 50 zł brutto na zakupy w e-sklepie
Develey – 600 nagród o łącznej wartości 30.000 zł brutto.
Łączna pula nagród wynosi 184 075,20 zł brutto.
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DANE OSOBOWE
9. Dane Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Develey Polska sp.
z o.o. siedzibą w Warszawie (03-308) przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000040165, NIP:
5241017996. Kapitał zakładowy w wysokości: 9 660 000,00 zł (dalej: „Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 691 980 198, adresem e-mail
ochrona.danych@develey.com.pl oraz listownie na adres Biura Organizatora.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii
oraz w celach marketingowych Administratora. Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda, o
której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz niezbędność przetwarzania do
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, o której mowa w art. 6 ust.1 lit. c)
RODO.
Administrator danych osobowych powierzył spółce APT&right Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-730) przy ul. Kępnej 17a lok.2, przetwarzanie danych osobowych na podstawie
zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Ponadto, dane Uczestników
mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub Organizator zawarli umowę
powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Loterii,
firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom
skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
Zakres przetwarzanych danych osobowych to imię i nazwisko, adres Gospodarstwa Domowego, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dodatkowo – w przypadku laureatów nagrody głównej –
numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo)
i numer dokumentu tożsamości. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest
zgoda Uczestnika.
Dane osobowe laureatów nagrody głównej są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
Loterii do dnia 31 grudnia 2025 r.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Loterii i wydania nagrody. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania
i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii przez Uczestnika
oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii. Każda osoba, czyjej dane są przetwarzane ma prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Uczestnik zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe oraz aktualizować je w razie
jakichkolwiek zmian.
Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii mogą opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Develey
Polska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-308) przy ul. Batalionu Platerówek 3, 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) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, z
przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, w tym także do kontaktu
telefonicznego, przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
tym na wskazany adres e-mail i numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
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elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Niewyrażenie tej zgody nie
wyklucza uczestnictwa w Loterii.
UCZESTNICY LOTERII
10. Uczestnikiem Loterii – na warunkach określonych w Regulaminie – może być każda osoba fizyczna,
pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego Regulaminu), występująca w niniejszej Loterii w
charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego i spełniająca warunki
Regulaminu (dalej: „Uczestnik”), która:
a) jest zarejestrowana na www.develey.pl lub www.taksmakujewygrana2.pl (dalej: „Strona
Internetowa Loterii”)
albo
b) w dniach 01.06.2019 roku – 31.05.2020 roku zarejestruje się na Stronie Internetowej Loterii.
Uczestnik identyfikowany jest poprzez dane osobowe, e-mail oraz numer telefonu, które podał
podczas rejestracji na Stronie Internetowej Loterii oraz w formularzu rejestracyjnym do Loterii.
11. W Loterii nie może brać udziału Zarząd oraz pracownicy Organizatora, a także członkowie
najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu są małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na
podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia).
12. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
13. Loteria podzielona jest na 12 etapów odbywających się w następujących terminach:
I etap odbywa się w dniach 01.06.2019 r. – 30.06.2019 r.
II etap odbywa się w dniach 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
III etap odbywa się w dniach 01.08.2019 r. – 31.08.2019 r.
IV etap odbywa się w dniach 01.09.2019 r. – 30.09.2019 r.
V etap odbywa się w dniach 01.10.2019 r. – 31.10.2019 r.
VI etap odbywa się w dniach 01.11.2019 r. – 30.11.2019 r.
VII etap odbywa się w dniach 01.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
VIII etap odbywa się w dniach 01.01.2020 r. – 31.01.2020 r.
IX etap odbywa się w dniach 01.02.2020 r. – 29.02.2020 r.
X etap odbywa się w dniach 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r.
XI etap odbywa się w dniach 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.
XII etap odbywa się w dniach 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.
14. Aby wziąć udział w Loterii należy:
14.1. W dniach 01.06.2019 roku – 31.05.2020 roku dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu
Promocyjnego w sklepie detalicznym na terenie Polski. W przypadku zakupu więcej niż jednego
Produktu Promocyjnego na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje za ten Dowód
Zakupu możliwość dokonania większej liczby zgłoszeń do Loterii. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do
jednego zgłoszenia do Loterii. Za spełnienie powyższego warunku Uczestnik otrzymuje:
14.1.1. 5 Losów – w przypadku kiedy ilość zakupionych różnych Produktów Promocyjnych na jednym
Dowodzie Zakupu jest mniejsza lub równa 3,
14.1.2. 10 Losów – w przypadku kiedy ilość zakupionych różnych Produktów Promocyjnych na jednym
Dowodzie Zakupu jest większa niż 3.
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14.2. W dniach 01.06.2019 roku – 31.05.2020 roku zarejestrować się do Loterii. Podczas rejestracji
Uczestnik zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym do Loterii:
a) dokonać rejestracji paragonu fiskalnego lub faktury VAT do Loterii przez zeskanowanie
paragonu fiskalnego lub faktury VAT na urządzeniu mobilnym lub za pośrednictwem Strony
Internetowej Loterii. Przed dokonaniem rejestracji Dowodu Zakupu oznaczenie
identyfikujące Produkt Promocyjny należy wyraźnie podkreślić. W przypadku zakupu więcej
niż jednego Produktu Promocyjnego, należy podkreślić oznaczenie identyfikujące każdy z
Produktów Promocyjnych. Niewykonanie tego obowiązku może oznaczać nieprzyznanie Losów
za ten Dowód Zakupu,
b) wypełnić formularz, który zawiera dane niezbędne do zarejestrowania Uczestnika, tj.:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. adres Gospodarstwa Domowego,
d. numer telefonu kontaktowego,
e. numer Dowodu Zakupu,
c) zaznaczyć: oświadczenie o pełnoletności i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy
pkt 11 Regulaminu), oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii.
Formularz rejestracyjny zawiera również pole z captcha do uzupełnienia przez Uczestnika.
Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.
Po prawidłowej rejestracji, ukaże się komunikat informujący, iż wypełniony formularz został
zarejestrowany do Loterii. Po ukazaniu się tego komunikatu, Uczestnik otrzymuje status Uczestnika
zarejestrowanego w Loterii i zostaje utworzone konto Uczestnika (dalej: „Konto Uczestnika”).
Wszystkie przyznane przez Organizatora Losy są widoczne na Koncie Uczestnika. Po przyznaniu statusu
Uczestnika zarejestrowanego, Uczestnik otrzymuje też wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji
w Loterii.
Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie formularza
rejestracyjnego przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów
dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.
W przypadku spełnienia po raz kolejny warunku określonego w pkt 14.1., Uczestnik po zalogowaniu się
na swoje Konto Uczestnika musi spełnić tylko warunek określony w pkt 14.2. lit. a).
14.3. Uczestnik powinien zachować oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (faktura VAT może
być wystawiona tylko na osobę fizyczną bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej) (dalej:
„Dowód Zakupu”).
Organizator zastrzega, iż na Dowodzie Zakupu powinna znajdować się identyfikowalna nazwa Produktu
Promocyjnego. W przypadku braku identyfikowalnej nazwy Produktu Promocyjnego, Uczestnik
zobowiązany jest poprosić placówkę handlową o potwierdzenie na odwrocie Dowodu Zakupu, które
zakupione produkty są Produktami Promocyjnymi oraz może zostać poproszony przez Organizatora o
przesłanie drogą mailową zdjęcia tych Produktów Promocyjnych.
Organizator zastrzega, że jedna lub większa liczba osób z jednego, tego samego adresu
korespondencyjnego lub adresu zamieszkania Uczestnika (dalej: „Gospodarstwo Domowe”) ma prawo
tylko do jednej nagrody jednego rodzaju zgodnie z pkt 24. W razie, gdy po weryfikacji danych
osobowych Organizator stwierdzi przypisanie więcej niż jednej nagrody do tego samego Uczestnika lub
Uczestników z tego samego Gospodarstwa Domowego, Uczestnikowi lub Uczestnikom z tego samego
Gospodarstwa Domowego przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej nagrody.
15. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może tylko raz utworzyć Konto Uczestnika w Loterii.
16. W przypadku dokonania błędnej rejestracji do Loterii (polegającej np. na niepodaniu wszystkich
wymaganych danych) Uczestnik otrzymuje informację, że zgłoszenie zawiera błąd i Uczestnik nie został
zarejestrowany do Loterii.
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17. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z
jednego numeru telefonu, jednego adresu Gospodarstwa Domowego oraz jednego adresu e-mail. Ten
sam numer telefonu lub adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika.
18. Jako numer telefonu, adres Gospodarstwa Domowego lub adres e-mail właściwy dla danego
Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer lub adres, który został podany w formularzu
rejestracyjnym na Stronie Internetowej Loterii.
19. Dany numer telefonu lub adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik.
Zarejestrowanie się na Stronie Internetowej Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem innego
numeru telefonu lub adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej
Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie
Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii i pozbawienia go prawa
do nagrody.
20. Oprócz wymogów przewidzianych w pkt 14, Uczestnik – po wcześniejszym wypełnieniu warunków
wskazanych w pkt 14.2. lit. b) pkt a-d. – może wziąć udział w Loterii również spełniając warunki
określone poniżej i za ich spełnienie otrzymuje następującą ilość Losów (z zastrzeżeniem pkt 21):
a) dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie internetowym www.develey.pl – 10
Losów. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do uzyskania jednego zgłoszenia do Loterii. W tym
przypadku Uczestnik zobowiązany jest zachować Dowód Zakupu; Zgłoszenie do Loterii w tym
przypadku odbywa się automatycznie, Uczestnik jest jedynie zobowiązany do jednorazowego
wykonania postanowień dotyczących rejestracji i tym samym nie ma już prawa do dodatkowej
rejestracji takiego zakupu na Stronie Internetowej Loterii;
b) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie miesiąca na stronie https://develey.pl/swiatrozrywki/ – 3 Losy;
c) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zagadkę filmową miesiąca na stronie
https://develey.pl/swiat-rozrywki/ – 3 Losy;
d) wypełnienie ankiety na temat przepisu na stronie https://develey.pl/wiedza-i-przepisy/ – 5
Losów;
e) poprawne rozwiązanie quizu na stronie:
▪ www.taksmakujemakujejakosc.pl – 5 Losów za jeden quiz lub
▪ www.ekspertzdrowegosmaku.pl – 5 Losów lub
▪ www.mutti-jakoscbezkompromisow.pl – 5 Losów lub
▪ www.tabascopodbijasmak.pl – 5 Losów.
21. Organizator zastrzega, iż w danym etapie Loterii Organizator przyznaje maksymalnie:
a) 20 Losów za spełnienie warunków określonych w pkt 14.1. lub pkt 20 lit. a), przy czym
Uczestnik w danym etapie może zarejestrować maksymalnie 2 Dowodów Zakupu,
b) 3 Losy za spełnienie warunków określonych w pkt 20 lit. b) – za udzielenie prawidłowej
odpowiedzi,
c) 3 Losy za spełnienie warunków określonych w pkt 20 c) – za udzielenie prawidłowej
odpowiedzi,
d) 5 Losów za spełnienie warunków określonych w pkt 20 d),
e) 30 Losów za spełnienie warunków określonych w pkt 20 e) – z zastrzeżeniem, iż każdy Los jest
przyznawany za poprawne rozwiązanie innego quizu.
22. Jeden Dowód Zakupu uprawnia Uczestnika tylko do dokonania jednego zgłoszenia w Loterii.
Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń z tym samym Dowodem
Zakupu do Loterii Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
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23. Organizator w trakcie przyznawania Losów w Loterii może dokonywać weryfikacji zgłoszonych
Dowodów Zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione
przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i czy nie są sfałszowane. Dowód
Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii powinien być czytelny. W przypadku otrzymania przez
Organizatora informacji ze sklepu, którego nazwa znajduje się na Dowodzie Zakupu, iż wskazany
Dowód Zakupu nie został wystawiony przez ten sklep, wiadomość ta jest podstawą wykluczenia danego
Uczestnika z udziału w Loterii poprzez anulowanie wszystkich przyznanych Losów i pozbawienia go
prawa do nagrody.
24. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać w danym etapie Loterii tylko jedną nagrodę, a w
trakcie trwania Loterii tylko jedną nagrodę każdego rodzaju (czyli jedną nagrodę główną, jedną nagrodę
I stopnia, jedną nagrodę II stopnia i jedną nagrodę III stopnia) – z zastrzeżeniem pkt 14.3.
W przypadku wygrania przez Uczestnika więcej nagród niż przewidzianych w Regulaminie, prawo
takiego Uczestnika do kolejnej nagrody wygasa, a taka nagroda przechodzi na kolejną osobę
rezerwową – czyli najpierw na osobę rezerwową numer 1, a następnie na osobę rezerwową numer 2
(jeżeli wygaśnie prawo do nagrody osoby rezerwowej numer 1). W przypadku wyczerpania listy osób
rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora.
W celu weryfikacji tego zastrzeżenia lub w przypadku zaistnienia wątpliwości czy Uczestnik podaje
zgodnie z prawdą dane osobowe, Organizator może zażądać przedstawienia przez Uczestnika dowodu
tożsamości w ciągu 7 dni od dnia otrzymania e-maila z żądaniem na adres Biura Organizatora (liczy się
data przedłożenia do Organizatora). W przypadku przesyłek, winny one być oznaczone dopiskiem „TAK
smakuje wygrana”.
Żądanie takie Organizator wysyła z e-maila: taksmakujewygrana@aptandright.com najpóźniej w ciągu
7 dni od złożenia/dostarczenia od Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w pkt 29 Regulaminu.
W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika, prawo takiego Uczestnika do tej nagrody
wygasa, a nagroda przechodzi na kolejną osobę rezerwową – czyli najpierw na osobę rezerwową
numer 1, a następnie na osobę rezerwową numer 2 (jeżeli wygaśnie prawo do nagrody osoby
rezerwowej numer 1). W przypadku wyczerpania listy osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana
i pozostaje w posiadaniu Organizatora.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku
do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w
przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób
nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w
bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego,
lub pozyskał Dowody Zakupu uprawniające do zgłoszenia w Loterii w sposób niezgodny z zasadami
Regulaminu. Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego
zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.
LOSOWANIE NAGRÓD
26. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. Losowania
odbywają się poprzez losowy wybór z urny kartoników oznaczonych cyframi z zakresu od 0 do 9, które
utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer zgłoszenia zarejestrowany w bazie
danych Organizatora.
Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania z urn. W programie
komputerowym każdemu zarejestrowanemu zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do
X). Losowanie zwycięskiego zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, kartoników z cyframi z zakresu od
0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby
prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę
jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych zarejestrowanych
Zgłoszeń wynosi 12345, urn będzie pięć. Losowanie cyfr odbywała się od końca, tj. najpierw liczba
jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to
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1, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 2, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 3, cyfra wylosowana w
czwartej urnie to 4, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim zgłoszeniem będzie zgłoszenie
o numerze (ID) 4321. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi
pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości
pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra unikalnego
numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 kartoniki z cyframi: 0, 1 oraz 2). W przypadku
wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń
losowanie jest przeprowadzane ponownie.
27. Terminy losowań nagród głównej oraz nagród I, II i III stopnia.
W dniu 08.07.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.06.2019 roku – 30.06.2019 roku.
W dniu 08.08.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.07.2019 roku – 31.07.2019 roku.
W dniu 09.09.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.08.2019 roku – 31.08.2019 roku.
W dniu 09.10.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.09.2019 roku – 30.09.2019 roku.
W dniu 08.11.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.10.2019 roku – 31.10.2019 roku.
W dniu 09.12.2019 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.11.2019 roku – 30.11.2019 roku.
W dniu 08.01.2020 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.12.2019 roku – 31.12.2019 roku.
W dniu 10.02.2020 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.01.2020 roku – 31.01.2020 roku.
W dniu 09.03.2020 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.02.2020 roku – 29.02.2020 roku.
W dniu 08.04.2020 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.03.2020 roku – 31.03.2020 roku.
W dniu 08.05.2020 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.04.2020 roku – 30.04.2020 roku.
W dniu 08.06.2020 r. odbywa się losowanie nagrody głównej oraz
przyznanych Losów w dniach 01.05.2020 roku – 31.05.2020 roku.

nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród
nagród I, II i III stopnia spośród

Podczas każdego losowania nagrody losowane są w następującej kolejności: 1 x nagroda główna, 5 x
nagroda I stopnia, 3 x nagroda II stopnia, 50 x nagroda III stopnia.
Do każdego laureata nagrody głównej oraz nagrody I, II i III stopnia losowane są dwie osoby rezerwowe,
które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE
28. W ciągu 14 dni od losowania nagrody, do każdego laureata, wysyłana jest wiadomość e-mail (na
adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii) informująca o wylosowanej nagrodzie oraz o
warunkach, jakie musi spełnić Uczestnik, aby otrzymać nagrodę.
29. Prawo do odbioru nagrody wylosowany Uczestnik nabywa po złożeniu/dostarczeniu do Biura
Organizatora w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora e-maila zgodnie z pkt 28
następujących dokumentów (liczy się data złożenia/dostarczenia do Organizatora):
• wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
• oryginału lub kopii Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego, z
numerem zgodnym z podanym podczas rejestracji do Loterii lub wydruku e-maila
potwierdzającego poprawne wykonanie zadania określonego w pkt 20 lit. b)-e) – w razie
7

zobligowania Uczestnika przez Organizatora do złożenia takich dokumentów, przy czym
Uczestnik, który nie dostarczył w wyznaczonym terminie powyższych dokumentów może
zostać wykluczony z Loterii.
W przypadku składania tych dokumentów za pomocą przesyłki, winna ona być oznaczona dopiskiem
„TAK smakuje wygrana”.
Dokumenty, które zostaną złożone/dostarczone do Organizatora po 14 dniach od dnia wysłania emaila z informacją o wygranej, nie będą uwzględniane.
30. Jeżeli laureat nagrody nie spełni warunków opisanych w pkt 29 Regulaminu lub okaże się, że Dowód
Zakupu jest sfałszowany, wówczas nagroda przechodzi na kolejną osobę rezerwową, tzn.: po
niespełnieniu przez laureata warunków podanych w pkt 29, przeprowadzona jest procedura opisana
w pkt 28 i 29 Regulaminu. W przypadku niespełnienia ww. warunków przez żadną z osób rezerwowych,
nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody wygasa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
31. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
32. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego
Regulaminu.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
33. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość zamieszkania) publikowana jest
sukcesywnie na Stronie Internetowej Loterii po stwierdzeniu prawa do przyznania nagród.
WYDAWANIE NAGRÓD
34. Nagrody główne oraz nagrody I i II stopnia Organizator wysyła przesyłką pocztową lub kurierską
najpóźniej do dnia 21.09.2020 r. na adres wskazany przez laureata na formularzu, o którym mowa w
pkt 29 Regulaminu.
35. Nagrody III stopnia wysyłane są laureatowi w postaci kodu, na adres e-mail wskazany przez laureata
w formularzu, o którym mowa w pkt 29, najpóźniej do dnia 21.09.2020 r. Kod ważny jest do 6-mcy od
dnia otrzymania kodu. Aby zrealizować nagrodę III stopnia w postaci rabatu na zakupy w e-sklepie
Develey, laureat musi dokonać zakupu na kwotę co najmniej 51 zł netto.
36. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.
37. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z
zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
38. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, najpóźniej do dnia 30.09.2020 roku (data wpłynięcia reklamacji do Biura
Organizatora lub na adres taksmakujewygrana@aptandright.com).
39. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej
(osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres Biura Organizatora z dopiskiem „TAK smakuje wygrana
– reklamacja” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach
hazardowych (loteria promocyjna), treść żądania, dokładny opis i powód reklamacji oraz adres
elektroniczny do komunikacji w przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
40. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak
nie później niż do 01.12.2020 r. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
41. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
42. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
43. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na Stronie Internetowej Loterii. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię
Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres Biura
Organizatora z dopiskiem „TAK smakuje wygrana – regulamin”.
44. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
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Załącznik nr 1
Formularz dla laureata nagrody w Loterii
„TAK smakuje wygrana”
WYPEŁNIAJĄ LAUREACI NAGRODY GŁÓWNEJ
Dane osobowe i adresowe laureata Loterii:
Imię i nazwisko laureata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny do wysłania nagrody (ulica, numer budynku, mieszkania)
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: ……………………. Miejscowość: …………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Właściwy urząd skarbowy: ……………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(w przypadku braku PESEL proszę wpisać obywatelstwo, datę urodzenia oraz adres zamieszkania).
Data…………………………………… Podpis…………………………………………………….……………………………………………….

WYPEŁNIAJĄ LAUREACI NAGRODY I LUB II STOPNIA
Dane osobowe i adresowe laureata Loterii:
Imię i nazwisko laureata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny do wysłania nagrody (ulica, numer budynku, mieszkania)
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: ……………………. Miejscowość: …………………………………………………………………………………………
Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data…………………………………… Podpis…………………………………………………….……………………………………………….

WYPEŁNIAJĄ LAUREACI NAGRODY III STOPNIA
Adres e-mail wpisany w formularzu rejestracyjny do Loterii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail na który Organizator ma przesłać nagrodę:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data…………………………………… Podpis…………………………………………………….……………………………………………….
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