
Regulamin Loterii Audioteksowej 

Pod nazwą 

„Najlepsza Loteria w ESKA TV” 

 

§ 1  

Nazwa loterii audioteksowej 

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii 
audioteksowej pod nazwą: „Najlepsza Loteria w ESKA TV” (zwaną dalej "Loterią"). 

Loteria pod nazwą: „Najlepsza Loteria w ESKA TV” może być promowana na antenie Telewizji ESKA 
oraz w komunikatach sms również w postaci spotów reklamowych. 

§ 2 

Podmiot urządzający Loterię 

Podmiotem urządzającym Loterię jest RMS Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ul. Cisowej 9, 20-703, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000344718, o 

numerze NIP: 712-319-10-01, kapitał zakładowy 105.000 złotych (zwana dalej Organizatorem). 

Działająca na zlecenie Artclick Sp. z o.o., z siedzibą: w Lublinie (kod pocztowy 20-703), ulica Cisowa 9, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000447994 posiadającą NIP:712-327-60-97 oraz numer statystyczny REGON 061512712 z kapitałem 

zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych 

§ 3 

Podstawa prawna 

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego 

przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 

§ 4 

Zasięg terytorialny prowadzonej loterii 

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 



§ 5 

Czas trwania Loterii 

1. Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia od 7.09.2015roku do 20.02.2016 roku od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia (tj. z wyłączeniem 24 i 25 
grudnia). Czas trwania Loterii obejmuje: 
- okres rejestracji uczestnictwa w grze , 
- okres wyłonienia Laureatów/Zwycięzców i wydanie nagród; 
- okres składania reklamacji; 
- okres rozpatrywania reklamacji. 

 

§ 6 

Rodzaj nagród i wartość puli nagród. 

1. Nagrody stanowią nagrody pieniężne, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda dla danej 

rundy lub jej wielokrotność w zależności od decyzji organizatora.  

2. Łączna pula wszystkich Nagród w Loterii wynosi 81.000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy  

złotych). 

3. W przypadku kumulacji nagrody i uzyskania  wartości powyżej kwoty 2280zł (słownie: dwa tysiące 

dwieście osiemdziesiąt złotych) brutto, Organizator dokonując wypłaty nagrody potrąca z nagrody 

kwotę równą podatkowi od nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego czyli 

10% wartości tej nagrody.  

4. Zgodnie z art. 20 ustawy o grach hazardowych Organizator jest obowiązany na żądanie Laureata 

loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 

§ 7 

Zasady prowadzenia Loterii. 

1. Uczestnikami Loterii (zwanymi dalej „Uczestnikami”/ „Uczestnikiem”), mogą być, wyłącznie osoby 

fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

warunki Regulaminu, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii 

komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, które zostały upoważnione przez 

posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu. 

2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy ESKA TV.  

3. Warunkiem udziału w Loterii jest wysłanie w okresie trwania przyjmowania zgłoszeń czyli  od 

7.09.2015r. do dnia 30.12.2015r. z zastrzeżeniem pkt. 1 par. 5, „Runda", SMS-a ze zgłoszeniem do 

Loterii na numer zgłoszeniowy tj. 72101, o treści zawierającej hasło podane przez prowadzącego 

program np.”HAJS”. 

4. Koszt całkowity wysłania jednego SMS-a na numer premium sms 72101 wynosi 2,00 zł netto/2,46 

zł brutto. 



5. Przesłanie wiadomości SMS w sposób i na zasadach określonych w ust. 3 jest rozumiane jako 

dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii, w dalszej części Regulaminu zwanego 

„Zgłoszeniem”.  

6. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii 

przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny. 

7. Każde prawidłowe Zgłoszenie, jest rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora i 

bierze udział w Loterii. W efekcie osoba, która przesłała prawidłowe Zgłoszenie, staje się 

Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu 

komórkowego, z którego wpłynęło Zgłoszenie do loterii. Jeden i ten sam numer telefonu 

komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.  

8. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnych Zgłoszeń do loterii (do poszczególnych jej Rund), 

zgodnie z warunkami Regulaminu.  

9. W odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje niezwłocznie od Organizatora 

bezpłatną wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego 

numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. SMS zawiera 

informację kto jest organizatorem, że loteria jest przeznaczona dla osób które ukończyły 18 rok życia, 

koszt SMS-a i gdzie jest dostępny regulamin. 

10. W okresie przyjmowania Zgłoszeń, tj. w okresie od 7.09.2015 roku do 30.12.2015 roku w 

godzinach wyznaczonych Rund czyli w godzinach podanych przez prowadzącego audycję na antenie 

TV ESKA rundy („Rundy”),  podczas których Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem 

wiadomości SMS  i ubiegać się o Nagrody. Zakończenie rundy również będzie ogłaszane na antenie a 

po jej zakończeniu wszelkie zgłoszenia przechodzą na kolejny dzień trwania loterii poza ostatnim 

dniem.  

11. Wysłanie przez Uczestnika przynajmniej jednej wiadomości zgłoszeniowej przypisanej do danej 

rundy pod numer 72101 w trakcie trwania danej Rundy uprawnia danego Uczestnika do udziału w 

losowaniu Nagrody Rundy. 

12. Udział w danej Rundzie biorą Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie, w czasie trwania 

danej Rundy. Przesłanie prawidłowego Zgłoszenia po terminie zakończenia ostatniej Rundy lub przed 

rozpoczęciem pierwszej Rundy eliminuje Uczestnika z losowania.  

13. Po zakończeniu każdej z Rund odbywa się losowanie Uczestnika pretendującego do Nagrody 

Rundy. Zaznacza się, że jeden uczestnik może wygrać tylko jeden raz podczas jednego miesiąca 

trwania loterii. 

14. W okresie od 7.09.2015 roku do 30.12.2015 roku po losowaniu kandydata na laureata i 4  

uczestników rezerwowych, osoba prowadząca audycję na antenie Telewizji ESKA TV podejmuje poza 

anteną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym przez Organizatora 

podczas losowania, dla danej Rundy. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania 

połączenia telefonicznego z tym Uczestnikiem wyłonionym podczas losowania, to traci on prawo do 

Nagrody, a osoba prowadząca audycję na antenie Telewizji ESKA TV podejmuje próbę nawiązania 

połączenia telefonicznego poza anteną z pierwszym kandydatem z 4-u osobowej listy rezerwowej do 



Nagrody Rundy. Opisane powyżej próby nawiązania połączenia z Kandydatem z listy rezerwowej 

pretendującym do Nagrody są podejmowane w danej Rundzie aż do wyczerpania listy kandydatów 

rezerwowych.  Próby połączenia z Kandydatami z listy rezerwowej odbywają się zgodnie z kolejnością 

ich wylosowania. Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia poza anteną z żadnym z wylosowanych 

kandydatów do Nagrody  wówczas Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

15. Uczestnik wyłoniony przez Organizatora podczas losowania po zakończeniu danej Rundy, 

odbierając połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę prowadzącą audycję i potwierdza wiek 

oraz akceptuje warunki regulaminu zostaje poinformowany o tym, że kolejne połączenie odbędzie się 

na żywo a biorąc udział w audycji na żywo na antenie Telewizji ESKA uzyskuje prawo do Nagrody 

Rundy. Warunkiem otrzymania nagrody jest wykonanie prawidłowo zadania narzuconego przez 

osobę prowadzącą audycję. Zadaniem może być w szczególności wybór tasowania monetą „orzeł czy 

reszka”, prawidłowa odpowiedź na pytanie zadane przez prowadzącego w żądanym czasie. Kandydaci 

z listy rezerwowej są wykorzystywani tylko w przypadku opisanym w ust. 14 i 15 niniejszego 

paragrafu. W przypadku gdy połączenie na żywo nie dojdzie do skutku przy pierwszym sygnale 

połączenia , wówczas nagroda przechodzi do kolejnej  Rundy. A dalsze próby połączenia  z 

kandydatami z listy rezerwowej nie będą podejmowane.  

16.Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co 

najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem 

telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału 

faksu lub automatycznej sekretarki), nagłe przerwanie połączenia przed wejściem na antenę z 

przyczyn leżących po stronie Laureata np. w wyniku utraty zasięgu, wyczerpania baterii telefonu 

komórkowego etc. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania 

kontaktu z osobą wyłonioną w drodze losowania i pretendującą do Nagrody. 

17. Gra o Nagrodę Rundy odbywa się na antenie Telewizji ESKA TV w trakcie audycji na żywo. Laureat 

Nagrody, wyłoniony podczas losowania, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez 

osobę prowadzącą audycję i bierze udział w audycji na żywo na antenie ESKA TV i przystępuje do 

drugiego etapu Rundy w celu wygrania nagrody zgodnie z opisem pkt. 15 niniejszego paragrafu. Jeżeli 

kandydat nie wykona poprawnie zadania traci prawo do nagrody, która przechodzi do kolejnej rundy 

powiększając jej wartość.   

18. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, nie więcej niż 5 (pięć) 

dodatkowych bezpłatnych wiadomości w każdym dniu trwania Loterii, w odpowiedzi na jedno 

Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika. Dodatkowe wiadomości SMS  zawierają informacje o 

przebiegu Loterii oraz możliwości uzyskania nagród w Loterii. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest 

zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa powyżej, winien wysłać wiadomość SMS 

o treści „Stop” na nieodpłatny numer  80198. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści oznacza, że 

Organizator powstrzymuje się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik 

ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości SMS o treści „Stop” nie oznacza pozbawienia 

Uczestnika prawa udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. 

Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji następuje nie później, niż w przeciągu 1 godziny od 

otrzymania przez Organizatora na numer 80198 wiadomości SMS o treści: „Stop”. Organizator 

zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści skutkuje 

zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika. 



19. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym 

wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS są dla Uczestnika wolne od opłat. 

20. Uczestnik na każdym etapie gry ma możliwość rezygnacji z udziału w Loterii, poprzez wysłanie 

SMS o treści „Rezygnacja” na nieodpłatny numer telefonu 80198. Usunięcie numeru telefonu danego 

Uczestnika z Loterii następuje nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora 

powyższej wiadomości SMS. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS na 

wskazany numer telefonu o wskazanej powyżej treści  skutkuje rezygnacją przez Uczestnika z udziału 

w Loterii. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za 

pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane są przez osoby nieuprawnione.  

22. Przed przystąpieniem do loterii, Uczestnik winien jest zapoznać się z niniejszym regulaminem a 

biorąc w  niej udział oznacza, że akceptuje zasady w nim zawarte.  

§ 8 

Zasady, miejsce i termin wyłaniania Laureatów nagród 

1. Laureaci Nagród danej Rundy w Loterii, wyłaniani są w drodze losowania, przez Organizatora. 

Losowania przeprowadzane są w biurze Telewizji ESKA przy ulicy Jubilerskiej 10 w Warszawie za 

pomocą  zatwierdzonego programu losującego  zawierającego aplikację umożliwiającą losowanie za 

pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru. 

2. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody dla danej Rundy  biorą udział, z 

zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7 ust. 12 Regulaminu, wszystkie zgłoszenia Uczestników, które 

zostały dokonane dla danej Rundy.  

3. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody danej Rundy wyłaniany jest jeden 

Laureat i dodatkowo 4 (czterech) - Kandydatów rezerwowych. 

4. Nagroda w danej Rundzie  przyznana jest temu Laureatowi, który został wyłoniony podczas 

losowania, odebrał połączenia telefoniczne inicjowane przez prowadzącego audycję w ESKA TV oraz 

wziął udział w audycji na żywo i wykonał prawidłowo zadanie („Laureat”). 

5. Losowania uczestników odbywają się po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do danej Rundy od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, tj. 24 i 25 grudnia.  

9. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu 

(MSISDN) , z którego dokonał Zgłoszenia.  

11. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: 

www.eska.tv przez cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. Na liście publikowane jest imię 

Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega sobie możliwość 

podania do wiadomości listy Laureatów na antenie Telewizji ESKA w czasie trwania Loterii. Na 

antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym 

wypadku, podane jest wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata.  

12. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokół. 



13. Protokół z losowań dostępny jest na żądanie Uczestnika Loterii w biurze Organizatora w dniach 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, po zakończeniu trwania Loterii. 

§ 9 

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania 

oceny prawidłowości Zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powołał 

Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wchodzą osoby 

wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca 

wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. 

§ 10 

Sposób i termin ogłaszania wyników 

1. O uzyskaniu Nagrody Laureaci są informowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie TV 

ESKA, przez osobę prowadzącą audycję. 

2. O sposobie odbioru Nagrody Laureaci są powiadomieni przez przedstawiciela  Organizatora 

telefonicznie, po zakończeniu audycji na żywo, w tym samym dniu, lub w dniu następnym licząc od 

dnia, w którym Laureat uzyskał Nagrodę, pod numer telefonu (MSISDN), za pośrednictwem którego 

dany Laureat dokonywał Zgłoszenia do Loterii. 

3. W trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, o której mowa powyżej, 

Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub numer konta oraz złożyć 

oświadczenie, że jest osobą która ukończyła 18 –ty rok życia. 

4. Organizator zastrzega, że podane przez Laureata dane osobowe są weryfikowane, w celu 

potwierdzenia jego prawa do Nagrody, jak również, że Laureat jest zobowiązany do przesłania 

pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią. 

5. W trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, Laureat jest informowany o obowiązku 

przesłania na adres Organizatora oświadczenia zawierającego: 

 dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer 

mieszkania, kod i miejscowość), 

 numer telefonu komórkowego, z którego wysłał zgłoszenie SMS, 

 oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii, w tym 

oświadczenia, że nie jest się osobą o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. 

 numer konta bankowego, na które ma być przesłana Nagroda. W przypadku, gdy Laureat nie 

posiada konta bankowego, musi wskazać adres, na jaki ma być przesłany przekaz pocztowy, z 

zastrzeżeniem, iż Organizator wydaje nagrody przekazem pocztowym do wysokości 2000zł 

 w przypadku wygrania Nagrody w wysokości co najmniej 20.000 zł, laureat zobowiązany do 

dodatkowo do podania numeru PESEL i numeru dowodu osobistego. 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią 

 



Oświadczenia, które dotrą do Organizatora po dniu 14.01.2016 roku nie są uwzględniane, nawet 

pomimo ich formalnej poprawności odnośnie treści. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody, nie 

prześle w określonym terminie ww. oświadczeń, traci prawo do Nagrody, która pozostaje w 

dyspozycji Organizatora. 

6. Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na ujawnienie dla celów 

reklamowych i marketingowych Organizatora i/lub TV ESKA swoich danych osobowych, wizerunku i 

głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wzór takiego 

oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.eska.tv. Podpisanie powyższego 

oświadczenia jest dobrowolne i nie wpływa na prawo do Nagrody. 

7. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, 

w szczególności gdy podczas przyznawania Nagrody, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w 

Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie 

dokona odbioru Nagrody w wyznaczonym terminie.  

§ 11 

Miejsce i termin wydawania wygranych. 

1. Nagrody są przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym 

na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej oraz 

potwierdzony w odesłanych przez Laureata dokumentach, o których mowa powyżej. 

2. Wydanie Nagród jest zakończone do dnia 31.01.2016 roku.  

3. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma Nagrody przekazanej przez Organizatora w sposób określony 

w ust. 1 i 2 powyżej, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji 

Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Laureata danej Nagrody. 

§ 12 

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń. 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 

ul. Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz 

podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego 

Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Loterii, miejsce i datę  zdarzenia którego dotyczy 

reklamacja i treść żądania, jednak nie później niż w terminie do dnia 10.02.2016r. O zachowaniu 

terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu przesyłki z reklamacją. 

2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 8 

dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 



3. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji Nadzoru listem poleconym, wysłanym na adres 

wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia 

zakończy się do dnia 20.02.2016 roku. 

4. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii 

przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg 

przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację. 

5. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane są przez właściwy 

miejscowo sąd powszechny. 

§ 13 

1. Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale  Organizatora: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1,w 

dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: 

www.eska.tv w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię 

Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres oddziału Organizatora: 02-736 

Warszawa, ul. Wróbla 24/1 z dopiskiem: „REGULAMIN - Najlepsza Loteria w ESKA TV. Informacja o 

miejscu publikacji Regulaminu jest  również zawarta w pierwszej wiadomości sms przesyłanej przez 

Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na Zgłoszenie do udziału w Loterii. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące w szczególności przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 201, poz.1540, z późn. zm.). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz 

za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych 

jest: Organizator – DWA Sp. z o.o. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród 

Laureatom Nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich 

poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagród. 

Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii, wydania Nagród są niezwłocznie 

usunięte, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Uczestnik 

ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 


