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Austrotherm Sp. z o.o. 
 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ 
„25 Lat Austrotherm - Loteria Urodzinowa” 

 
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna  pod nazwą, 
„25 Lat Austrotherm - Loteria Urodzinowa” zwana w dalej „Loterią”. 

2. Dane organizatora Loterii – organizatorem loterii jest Austrotherm Sp. z o.o. z siedzibą 
w Oświęcimiu, adres siedziby: ul. Chemików 1, 32-600. Zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Krakowie. 

4. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii - Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa 
powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej „Komisją” 
w składzie, której znajdują się co najmniej dwie osoby posiadające pisemne zaświadczenie 
o odbyciu szkolenia uprawniającego do nadzoru nad organizacją, przeprowadzeniem 
i rozliczeniem loterii promocyjnych. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji. W jej 
skład wchodzą minimum trzy osoby. 

5. Zasięg Loterii - Loteria ma zasięg ogólnopolski. 
6. Czas trwania Loterii – Loteria zaczyna się w dniu 01-06-2018 r., a kończy się ostatecznie  

(uwzględniając okres reklamacyjny) w dniu 28-10-2018 r. Czas trwania loterii obejmuje 
sprzedaż promocyjną, losowanie, nieprzekraczalny termin wydania nagród, termin 
przewidziany na ewentualną procedurę reklamacyjną. 

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej. Sprzedaż produktów objętych 
promocją dla celów Loterii rozpocznie się w dniu 01-06-2018 r., a zakończy się w dniu 31-08-
2018 r. Okres ten zwany jest dalej: „Czas trwania sprzedaży promocyjnej”. 

8. Termin nadsyłania zgłoszeń do Loterii. Termin nadsyłania zgłoszeń (dalej: „Zgłoszenie” lub 
łącznie „Zgłoszenia” ) do Loterii zaczyna się w dniu 01-06-2018 r. i trwa do dnia 31-08-2018 r. 
do godz. 23:59:59. 

 
Rozdział II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W LOTERII 
 

1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą, jednostka prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej spełniająca łącznie następujące kryteria 
(dalej: „Uczestnik”):  
a) jest osobą pełnoletnią posiadająca zdolność do czynności prawnych 
b) zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
c) nie może być osobą lub podmiotem, o którym mowa w punkcie 2 poniżej, 
d) w Czasie trwania sprzedaży promocyjnej dokona jednorazowego zakupu, 

potwierdzonego fakturą VAT (jednak nie bezpośrednio od firmy Austrotherm), minimum 
25 m3 (dwudziestu pięciu metrów sześciennych) niżej wymienionych, oryginalnych 
Produktów Promocyjnych Organizatora loterii: 
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 Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM REFLEX 
 Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM 
 Austrotherm EPS FASSADA THERMA 
 Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM 
 Austrotherm EPS 100 
 Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER 
 Austrotherm EPS 040 FASSADA 
 Austrotherm EPS 042 FASSADA 
 Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA 
 Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA 
 Austrotherm EPS 035 PARKING 
 Austrotherm EPS 035 EXPERT 
 Austrotherm XPS TOP 30 GK 
 Austrotherm XPS TOP 30 SF 
 Austrotherm XPS TOP 50 SF 
 Austrotherm XPS TOP 70 SF 
 Austrotherm XPS TOP P GK 

e) dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii w terminie nadsyłania 
zgłoszeń, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej pod 
adresem: www.austrotherm.pl/loteria, 

f) wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z pkt.4, 
g) wyrazi zgodę, iż w razie wygranej nazwa miejscowości, imię i pierwsza litera nazwiska 

zostaną ogłoszone na stronie: www.austrotherm.pl/loteria. 
2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie Komisji, jak również 

hurtownie dystrybuujące Produkty Promocyjne zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1d 
niniejszego Rozdziału. Zgłoszenia osób nieuprawnionych do udziału w Loterii są nieważne. 

3. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. 
4. Uczestnicy Loterii wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora Loterii w celach związanych z prowadzeniem Loterii, a także na opublikowanie, 
w razie wygranej, swojego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości na 
stronie  www.austrotherm.pl/loteria. Dane osobowe przetwarzane są przy zachowaniu zasad 
określonych  w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 
poz. 922). Powyższa zgoda zostanie udzielona na formularzu Zgłoszenia. Administratorem 
danych jest Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii, a 
ich nie podanie uniemożliwia udział w Loterii i ewentualne otrzymanie nagrody. 
 

Rozdział III. ZASADY PRZEPROWADZENIA LOTERII 
 

1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w Rozdz. II. pkt. 1 regulaminu, która chce wziąć 
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:  
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a) Udokumentować  fakturą VAT dokonanie zakupu w ilości  nie mniejszej niż 25m3 

przynajmniej jednego, lub kilku Produktów Promocyjnych Organizatora w terminie od dnia 
01-06-2018 r. do dnia 31-08-2018 r.  

b) Zachować fakturę VAT (dokument zakupu) na którym będą bez wątpliwości oznaczone 
Produkty Promocyjne Organizatora, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Organizator może 
żądać od Uczestnika okazania oryginału dokumentu zakupu w momencie przekazania 
nagrody. 

c) Dokonać Zgłoszenia do Loterii przez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony 
internetowej Loterii www.austrotherm.pl/loteria. 

2. Uczestnik Loterii powinien dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie 
internetowej Loterii formularza zgłoszeniowego, który składa się z dwóch części dedykowanych 
osobom fizycznym oraz firmom, poprzez podanie następujących danych i oświadczeń: 
a) Dla osoby fizycznej - Imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, dla firmy -  

numeru NIP i adresu do korespondencji 
b) Adres e-mail, tj. poczty elektronicznej Uczestnika, na który to adres zostanie wysłane 

powiadomienie w razie wygrania nagrody. 
c) Data wystawienia faktury. 
d) Numer faktury. 
e) Suma metrów sześciennych Produktów Promocyjnych Organizatora na fakturze. 
f) Zaznaczenie na formularzu oświadczenia Uczestnika Loterii „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922) przez firmę Austrotherm Sp. z o.o., 
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
loterii „25 Lat Austrotherm - Loteria Urodzinowa". Moje dane osobowe udostępniam 
dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawiania, 
usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu 
loterii „25 Lat Austrotherm - Loteria Urodzinowa" i wyrażam zgodę na jego treść. 
Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia.  

g) Na formularzu znajdzie się również następujące oświadczenie Organizatora Loterii: 
„Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia 
wzięcie udziału w loterii. Dane osobowe uczestników zostaną zniszczone niezwłocznie po 
zakończeniu loterii, z tym że dane osobowe laureatów loterii będą przechowywane przez 
5 lat od końca roku w którym nagroda została wydana”. 
 

3. Po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Loterii. 
4. Uczestnik może dokonać zakupu promocyjnego  wielokrotnie, tym samym zwiększając swoją 

szansę na wygraną. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby 
dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w Loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy 
z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym 
Zgłoszeniem. 

5. Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału 
w Loterii. Dokonanie kilku takich samych Zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu 
promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w Loterii i każde kolejne takie samo 
zgłoszenie nie będzie brało udziału w Loterii. W bazie zgłoszeń pozostanie wyłącznie pierwsze 
prawidłowe zgłoszenie. 



str. 4 
 

 

Rozdział IV NAGRODY 

 
1. Organizator przewidział 25 nagród w Loterii, a wartość całej puli nagród wynosi 46 497,00 zł 

brutto. 
2.  Nagrodami w Loterii są: 

a) Jedna nagroda główna  I stopnia w postaci przelewu pieniężnego o wartości 25 000,00 
złotych brutto.  

b) Cztery nagrody II stopnia: 
i. Skuter marki ROMET 727 komfort o wartości 3 600,00 złotych brutto, 

ii. Skuter marki ROUTER City o wartości 2 699,00 złotych brutto. 
iii. Skuter marki ROUTER Bassa o wartości 2 599,00 złotych brutto 
iv. Skuter marki ROUTER Delux o wartości 2 599,00 złotych brutto, 

c)  Dwadzieścia nagród III stopnia w postaci przelewów pieniężnych o wartości 500,00 
złotych brutto każda.  

3. Laureaci Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie przed ich odbiorem od 
Organizatora. 

4. W przypadku nagród rzeczowych Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na 
jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

 

Rozdział V. DATA I MIEJSCE LOSOWANIA NAGRÓD 

 
1. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w dniu 06-09-2018 r., w siedzibie Organizatora, 

w Oświęcimiu, ul. Chemików 1. w obecności i pod nadzorem członków Komisji. 
2. Organizator zastrzega, że jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 
3. Nagrody w losowaniu będą losowane w kolejności określonej w Rozdziale IV. punkt 2 (począwszy 

od pkt. a, poprzez pkt. b oraz pkt. c). 
4. Odrzucone zostaną Zgłoszenia nie spełniające warunków regulaminu. 
5. Losowanie nagród w Loterii będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z pojemnika (tzw. 

sierotka). Przed losowaniem w pojemniku zostaną umieszczone wszystkie losy do loterii. 
Przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: 
każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w Loterii będzie nadany unikatowy numer porządkowy 
przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując Laureata, 
losuje numer porządkowy. 

6. Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem Losowania w siedzibie 
Organizatora Loterii po upływie dwóch dni roboczych po losowaniu do 19-10-2018 r. 
 

ROZDZIAŁ VI. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOTERII 

1. Powiadomienie o wynikach losowania nagrody następuje poprzez publikację w dniu 07-09-2018 
r. na stronie www.austrotherm.pl/loteria poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska 
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oraz miejscowości zamieszkania w przypadku Laureata osoby fizycznej; zaś nazwy firmy 
i miejscowości w której znajduje się siedziba firmy w przypadku Laureata firmy. 

2. Laureaci będą powiadamiani w dniu 07-09-2018 r. o wygranej mailem wysłanym na adres podany 
w formularzu zgłoszeniowym do Loterii.  

3. Laureaci zobowiązani są przedstawić Organizatorowi: 
a) oryginał faktury zakupu, zarejestrowany podczas Loterii - do dnia 21-09-2018 r. (decyduje 

data wpływu do siedziby Organizatora). 
b) wypełniony formularz przesłany Laureatowi przez Organizatora w e-mailu powiadamiającym 

o wygranej - do dnia 21-09-2018 r. 
4. W przypadku, jeśli zgodnie z postanowieniami regulaminu nastąpi brak spełnienia warunków 

określonych w punkcie powyżej, nagroda nie zostanie wydana i pozostaje w dyspozycji 
Organizatora. 
 

ROZDZIAŁ VII. WYDANIE NAGRÓD 
 

1. Wydanie nagród I oraz III stopnia nastąpi poprzez przedłożenie stosownych dokumentów 
niezbędnych do dokonania przelewu, nie później niż terminie do 28-09-2018 r. 

2. Wydanie nagrody II stopnia nastąpi poprzez przedłożenie stosownych dokumentów niezbędnych 
do rejestracji skutera i podpisania protokołu przekazania nagrody, nie później niż w terminie do 
28-09-2018 r. 

3. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego: 
a) Wygrana w loterii promocyjnej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 

z dnia 26 lipca 1991 roku r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) art. 21.1.6a (do 2280,00 pln) jest 
zwolniona z podatku. Od nagrody powyżej 2280 pln, Organizator loterii pobiera od Laureata 
zaliczkę na podatek w wysokości 10% wartości wygranej (podstawa prawna – Ustawa 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 
ze zm.) na rzecz właściwego urzędu skarbowego. 

b) Nagrodzony podmiot gospodarczy winien wykazać wartość nagrody jako przychód 
z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

4. Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej 
z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

5. Nieodebranie nagrody do dnia 28-09-2018 r. pozostawionej do dyspozycji Laureata, zgodnie 
z zasadami regulaminu, powoduje utratę prawa do nagrody i nagroda pozostanie do dyspozycji 
Organizatora. 

6.  

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

1. Wszelkie reklamacje do Loterii, Uczestnicy mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
5-10-2018 r. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje należy składać na piśmie listem 
poleconym lub przez złożenie w siedzibie Organizatora (decyduje data złożenia), z podaniem 
imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 
treści żądania oraz dopisku, że reklamacja dotyczy loterii promocyjnej „25 Lat Austrotherm - 
Loteria Urodzinowa” 
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2.  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie 
później jednak niż do dnia 28-10-2018 r. (włącznie z wysłaniem przez Organizatora pisemnego 
zawiadomienia listem poleconym Uczestnika o wyniku reklamacji). 

3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia 
roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 

ROZDZIAŁ IX. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 
Roszczenia z tytułu uczestnictwa w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu od dnia reklamacji do dnia 
odpowiedzi na reklamację. 
 

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin Loterii będzie dostępny od dnia 01-06-2018 r. do dnia 28-10-2018 r. w siedzibie 
Organizatora Loterii oraz na stronie internetowej www.austrotherm.pl/loteria. Na życzenie 
uczestnika Loterii Organizator prześle regulamin promocji na wskazany adres emailowy. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy 
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o grach hazardowych. 


