Regulamin Loterii Promocyjnej „25 Urodziny”
(zwany dalej „Regulaminem”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod
nazwą „25 Urodziny”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” jest Auchan
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, (05-500 Piaseczno), przy ul.
Puławskiej 46, NIP 526-03-09-174, REGON 010001888, KRS 0000032892, kapitał zakładowy 906 928
900 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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 w:
a) sklepach stacjonarnych Auchan (hipermarkety),
b) sklepach stacjonarnych Auchan Supermarket;
c) sklepach stacjonarnych Moje Auchan;
d) sklepach stacjonarnych Easy Auchan (sklepy te usytuowane są przy Stacji BP),
e) sklepie internetowym AuchanDirect - www.auchandirect.pl oraz zakupy.auchan.pl.
Lista sklepów biorących udział w Loterii znajduje się na stronie www.loteria.auchan.pl.
W Loterii nie biorą udziału Stacje Paliw Auchan.
Organizator zastrzega, iż obszar dostawy w sklepie internetowym www.auchandirect.pl oraz
zakupy.auchan.pl określony jest na stronach tych sklepów. Każdy może sprawdzić, czy jego adres jest
objęty obszarem dostawy, podając swój kod pocztowy w specjalnym formularzu dostępnym pod
adresem www.auchandirect.pl albo zakupy.auchan.pl.
5. DEFINICJE
„Sklep stacjonarny” - Auchan, Moje Auchan, Auchan Supermarket oraz Easy Auchan.
„Sklep internetowy” - sklep internetowy znajdujący pod adresem www.auchandirect.pl oraz
zakupy.auchan.pl.
„Sklepy” - Sklepy stacjonarne oraz Sklepy internetowe, w których można dokonać zakupu Produktu/ów
uprawniających do wzięcia udziału w Loterii.
„Produkt” - towar zakupiony w jednym ze Sklepów, z wyłączeniem:
 produktów alkoholowych - w tym piwa bezalkoholowego,
 wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów
tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2020 poz. 944),
 preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021),
 zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto,

1



zakupów kart/doładowań telefonicznych
podarunkowych oferowanych przez Sklep.

typu

pre-paid,

kart

przedpłaconych/bonów

Uwaga: W Loterii nie biorą udziału:
 transakcje zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty
kredytu/pożyczki, dokonane w Sklepie,
 Stacje Paliw Auchan,
 zapłata za dostawę lub odbiór osobisty w przypadku dokonania zakupu Produktu/ów w Sklepie
internetowym.
W przypadku zakupów w sklepie Easy Auchan (oprócz wykluczonych towarów/usług określonych
w definicji Produktu) z Loterii wyłączony jest:
 zakup paliwa oraz gazu,




asortyment Wild Bean Cafe,
akcesoria samochodowe,
akcesoria elektryczne i elektroniczne,




zabawki,
gazety i czasopisma.

„Dowód Zakupu” - oryginał paragonu fiskalnego (w przypadku zakupów w Sklepie stacjonarnym) albo
oryginał paragonu fiskalnego/faktura VAT (w przypadku zakupów w Sklepie internetowym). Faktura VAT
musi być wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Paragon fiskalny
posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, nie uprawnia do wzięcia
udziału w Loterii.
„Dzień roboczy” - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 04.05.2021 roku do dnia 29.10.2021 roku.
7. Termin sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż Produktu/ów odbywa się w dniach 06.05.2021 roku - 22.05.2021 roku na terenie
Sklepów. Organizator zastrzega, iż w niedziele niehandlowe Sklepy stacjonarne: Auchan lub Moje
Auchan lub Auchan Supermarket są nieczynne.
NAGRODY W LOTERII
8. Wykaz nagród.
NAGRODY GŁÓWNE:
Nagroda I stopnia: samochód osobowy BMW X2 sDrive18i, model: Advantage, lakier: Złoty Galvanic
o wartości katalogowej 163.000 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 18.111 zł (nagroda
pieniężna jest potrącana przez płatnika tj. Auchan Polska Sp. z o.o., na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
– 1 nagroda o łącznej wartości 181.111 zł brutto.
Nagroda II stopnia: Telewizor SAMSUNG LED SMART 4K o wartości 1.840,35 zł brutto – 25 nagród
o łącznej wartości 46.008,75 zł brutto.
Nagroda III stopnia: XBOX SERIES S 512GB o wartości 1.293,96 zł brutto – 25 nagród o łącznej
wartości 32.349 zł brutto.
Nagroda IV stopnia: HW-Q60 SAMSUNG Soundbar o wartości 1.230,02 zł brutto – 25 nagród o łącznej
wartości 30.750,50 zł brutto.
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Nagroda V stopnia: ROBOT SPRZĄTAJĄCY TEFAL EXPLORER o wartości 1.087 zł brutto – 25
nagród o łącznej wartości 27.175 zł brutto.
Nagroda VI stopnia: Fotel podwieszany o wartości 553,50 zł brutto – 25 nagród o łącznej wartości
13.837,50 zł brutto.
NAGRODA DODATKOWA
Bon na zakupy w Auchan o wartości 50 zł – 5.000 nagród o łącznej wartości 250.000 zł brutto.
NAGRODA BONUSOWA
Bon na zakupy w Auchan o wartości 100 zł – 5.000 nagród o łącznej wartości 500.000 zł brutto.
Pula nagród wynosi 1.081.231,75 zł brutto.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Laureatowi nie
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Prawo do nagrody w Loterii nie
może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.
10. DANE OSOBOWE
10.1.
Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator.
10.2.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wzięcia udziału w Loterii, wykonania przez
Organizatora obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem Loterii oraz
ewentualnego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
10.3.
Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący:
10.3.1.
imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, e-mail (w przypadku Uczestników
i laureatów nagród dodatkowych oraz bonusowych);
10.3.2.
imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, e-mail, adres zamieszkania (dotyczy
Uczestnika, który przedłożył Organizatorowi ww. dane zgodnie z pkt. 38 Regulaminu i wygrał
nagrodę główną II, III, IV, V lub VI stopnia);
10.3.3.
imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, e-mail, adres zamieszkania, rodzaj
i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL data
urodzenia i obywatelstwo (dotyczy Uczestnika, który przedłożył Organizatorowi ww. dane
zgodnie z pkt. 38 Regulaminu i wygrał nagrodę główną I stopnia);
10.3.4.
imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub e-mail (dotyczy Uczestników,
którzy złożyli reklamację);
10.3.5.
informacje dotyczące zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska
politycznego przez laureata lub członka jego rodziny (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki
Regulaminu i została mu przyznana nagroda główna I stopnia).
10.4.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii są:
10.4.1.
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora polegającego na przeprowadzeniu Loterii oraz rozpatrzeniu
ewentualnych reklamacji i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami
dotyczącymi przebiegu Loterii;
10.4.2.
niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Organizatorze określonego w art. 61 ust. 3 pkt 11 ustawy o grach
hazardowych w przypadku Uczestnika składającego reklamację oraz art. 20 ust. 1
ustawy o grach hazardowych w przypadku osoby wnoszącej o wydanie imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej, a także do wykonania innych obowiązków
prawnych związanych z przeprowadzaniem Loterii wynikających z ww. ustawy;
10.4.3.
niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Organizatorze określonego w art. 46 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przypadku przetwarzania danych
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osobowych dotyczących zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska
politycznego;
10.4.4.
niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków rachunkowopodatkowych przez Organizatora.
10.5.
Dane osobowe będą przechowywane:
10.5.1. przez sześć miesięcy od dnia zakończenia Loterii (w przypadku Uczestników
Loterii);
10.5.2. przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagród
w celu weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu
wydania nagrody i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację lub którzy
wygrali nagrodę);
10.5.3. przez sześć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody,
w celu wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych przez Organizatora
(w przypadku Uczestnika, który odebrał nagrodę);
10.6.
Dostęp do danych mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy
Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem pomagające w organizacji Loterii,
a także obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe oraz
wykonujące usługi administracyjne na rzecz Organizatora.
10.7.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału
w Loterii lub przeprowadzenia innych czynności określonych Regulaminem.
10.8.
Uczestnikom przysługuje prawo:
10.8.1.
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
10.8.2.
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z przetwarzaniem danych przez Organizatora.
10.8.3.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani
podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
10.9.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących
przetwarzania danych osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony
danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby
spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
UCZESTNICY LOTERII
11. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i spełniająca warunki Regulaminu.
W przypadku dokonania zgłoszenia do losowania nagród głównych (zgodnie z pkt 30), Uczestnik musi
być konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
12. W Loterii nie mogą brać udziału właściciele oraz pracownicy: Auchan Polska Sp. z o.o., Schiever
Polska Sp. z o.o., Isobar Polska Sp. z o.o., DCN Direct Sp. z o.o., Digital Virgo Polska S.A, Dentsu
Aegis Network Polska Sp. z o.o., , Oney Polska S.A., Havas Worldwide Warsaw Sp. z o.o., Havas
Engage Warsaw Sp. z o.o., Socialformance Sp. z o.o., GONDOLA MARKET Sp. z o.o., A46 Sp. z o.o.,
PROJEKT A Sp. z o.o., DELTA POMORZE SP. Z O.O., FTD Pająk, Michał Pająk, GM-POL sp. z o.o.,
Reszka Sp. o.o., Stacji Paliw BP "Radość" (Patriotów 317, 04-760 Warszawa), Stacji Paliw BP "Wesoła"
(Trakt Brzeski 50, 05-077 Warszawa), Stacji Paliw BP "Reduta" (al. Jerozolimskie 144C, 02-305
Warszawa), Agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Sklepach, ochrony oraz serwisu
sprzątającego i technicznego Sklepu oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich 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
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współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
13. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii i grać o nagrodę główną, dodatkową i bonusową,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem iż podczas trwania loterii
może wygrać jedną nagrodę główną, jedną nagrodę dodatkową i jedną nagrodę bonusową.
15. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może w dniach 06.05.2021 r. - 22.05.2021 r. tylko raz dziennie
grać o nagrodę dodatkową. W przypadku wygrania nagrody dodatkowej, system loteryjny nie przyjmie
kolejnego zgłoszenia Uczestnika w grze o nagrodę dodatkową.
16. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może w dniach 06.05.2021 r. - 22.05.2021 r. tylko raz dziennie
grać o nagrodę bonusową. W przypadku wygrania nagrody bonusowej, system loteryjny nie przyjmie
kolejnego zgłoszenia Uczestnika w grze o nagrodę bonusową.
17. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może w dniach 06.05.2021 r. - 22.05.2021 r. dokonać dowolną
ilość zgłoszeń do Loterii i grać o nagrody główne zgodnie z pkt 30 Regulaminu
18. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie
z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu oraz adres e-mail nie
może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii.
Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten
numer i adres e-mail, które zostały podane w Formularzu do Loterii.
Dany numer telefonu oraz adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik.
Zarejestrowanie się do Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub
adresu e-mail, a także przesłanie Formularza do 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.
19. W przypadku, gdy w Formularzu do Loterii podano numer telefonu, który już wcześniej był
zarejestrowany w Loterii, jednakże razem z innym adresem e-mail, lub podano adres e-mail, który już
wcześniej był podany w innym Formularzu do Loterii, jednakże razem z innym numerem telefonu,
zgłoszenie takie podlega automatycznemu odrzuceniu oraz wyświetlony jest komunikat informujący
Uczestnika, że taki numer telefonu lub adres e-mail, został już zarejestrowany w Loterii.
Gra o nagrodę dodatkową.
20. Aby wziąć udział w Loterii i zagrać o nagrodę dodatkową należy w dniach 06.05.2021 r. od godz.
00:00:00 - 22.05.2021 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora) dokonać
zgłoszenia do Loterii poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej www.loteria.auchan.pl zwanego dalej „Formularzem” poprzez:
a) wpisanie numeru telefonu komórkowego Uczestnika,
b) wpisanie adresu e-mail Uczestnika,
c) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie odpowiedniego
checkbox’a przy treści tego potwierdzenia na stronie internetowej,
d) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletności i braku przesłanek uniemożliwiających
otrzymanie nagrody w Loterii zgodnie z pkt 12 niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie
checkbox’a bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,
Po wpisaniu numeru telefonu komórkowego, Uczestnik zobowiązany jest nacisnąć przycisk
„ZWERYFIKUJ NUMER”. Podczas pierwszej rejestracji do Loterii, na podany przez Uczestnika telefon
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komórkowy, zostanie przesłany w wiadomości SMS numer PIN, który Uczestnik zobowiązany jest
wpisać w Formularzu i zatwierdzić przyciskiem „DALEJ”. Organizator zastrzega, iż numer PIN
przesyłany jest do danego Uczestnika, tylko raz w trakcie trwania Loterii, z wyłączeniem sytuacji, gdy
numer telefonu komórkowego Uczestnika nie został zweryfikowany pozytywnie.
Po pozytywnej weryfikacji numeru telefonu komórkowego i wypełnieniu Formularza, Uczestnik
zobowiązany jest nacisnąć przycisk „Sprawdź, czy wygrałeś”. Po naciśnięciu przycisku „Sprawdź, czy
wygrałeś”, wyświetla się informacja o wygranej nagrodzie dodatkowej albo jej braku. Dodatkowo
Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji do Loterii na e-maila podanego w Formularzu.
Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie Formularza przez
Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących
automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.
Zasady przypisania nagród dodatkowych.
21. W Loterii przewidzianych jest 17 dni, podczas których Uczestnik może zarejestrować się do Loterii
i zagrać o nagrodę dodatkową. Na każdy dzień, kiedy można dokonać rejestracji do Loterii (tj. od
06.05.2021 r. od godz. 00:00:00 do 21.05.2021 r. do godz. 23:59:59) Organizator przewidział 294
nagrody dodatkowe, natomiast na dzień 22.05.2021 r. Organizator przewidział 296 nagród
dodatkowych. Godziny, minuty i sekundy, do których przypisana jest nagroda dodatkowa są zmienne.
Przypisanie nagrody dodatkowej do konkretnej daty, godziny, minuty i sekundy odbywa się za pomocą
urządzenia losującego pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 43 Regulaminu. Utworzona lista jest
poufna. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród dodatkowych do konkretnej daty, godziny, minuty
i sekundy, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz najpóźniej w dniu 05.05.2021 roku lista
złożona jest u notariusza, zwana dalej „Listą nr 1”.
22. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji do Loterii opisanej w pkt 20 Regulaminu system loteryjny
sprawdza, czy dokonana rejestracja jest pierwszym zgłoszeniem zarejestrowanym w bazie loteryjnej,
po upływie daty i godziny przypisanej do nagrody dodatkowej. Nagrody są wygrywane w kolejności
wskazanej w wykazie złożonym u notariusza zgodnie z pkt 21 Regulaminu.
W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona rejestracji pomiędzy dwoma przedziałami czasowymi,
do których przypisane są nagrody dodatkowe zgodnie z Listą nr 1, nagroda która nie została przyznana
przypada na pierwszego Uczestnika, który dokona rejestracji do Loterii w kolejnym przedziale
czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda dodatkowa. Uczestnik, który dokona
rejestracji jako drugi, otrzyma kolejną nagrodę dodatkową (pierwszą przypisaną do tego przedziału
czasowego).
Jeśli po naciśnięciu przez Uczestnika przycisku „Sprawdź, czy wygrałeś” na ekranie pojawi się
informacja w brzmieniu:
„Brawo! Bon na zakupy w Auchan o wartości 50 zł jest Twój! Informację o sposobie odbioru
nagrody dostaniesz na e-maila. Sprawdź, w jaki sposób możesz zagrać o nagrodę bonusową
oraz nagrody główne!” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę dodatkową.
„Niestety nie udało Ci się wygrać nagrody dodatkowej. Spróbuj jutro. Sprawdź, w jaki sposób
możesz zagrać o nagrodę bonusową oraz nagrody główne!” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał
nagrody dodatkowej (informacja ukazywana w dniach 06.05.2021 r. - 21.05.2021 r.).
„Niestety nie udało Ci się wygrać nagrody dodatkowej. Sprawdź, w jaki sposób możesz zagrać
o nagrodę bonusową oraz nagrody główne!” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody
dodatkowej (informacja ukazywana w dniu 22.05.2021 r.).
Gra o nagrodę bonusową.
23. Aby wziąć udział w Loterii i zagrać o nagrodę bonusową należy w dniach 06.05.2021 r. od godz.
00:00:00 - 22.05.2021 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora) dokonać
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zgłoszenia do Loterii poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza na stronie internetowej
www.loteria.auchan.pl poprzez:
a) wpisanie numeru telefonu komórkowego Uczestnika,
b) wpisanie adresu e-mail Uczestnika,
c) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie odpowiedniego
checkbox’a przy treści tego potwierdzenia na stronie internetowej,
d) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletności i braku przesłanek uniemożliwiających
otrzymanie nagrody w Loterii zgodnie z pkt 12 niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie
checkbox’a bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,
e) zamówienie newslettera lub wiadomości SMS zawierających informacje handlowe dotyczące
oferty Organizatora poprzez zaznaczenie odpowiednich check-box’ów (Uczestnik zobowiązany
jest wyrazić co najmniej jedną zgodę).
Organizator zastrzega, iż za obowiązującą zgodę marketingową dotyczącą zamówienia
newslettera uznaje tą:
 która została wyrażona przez Uczestnika w zgłoszeniu na podstawie którego Uczestnik
wygrywał nagrodę bonusową
lub
 która została wyrażona przez Uczestnika w ostatnim przesłanym przez niego
zgłoszeniu (dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik nie wygrał nagrody bonusowej).
Organizator zastrzega, iż za obowiązującą zgodę marketingową dotyczącą przesyłania
informacji handlowych za pomocą SMS uznaje tą:
 która została wyrażona przez Uczestnika w zgłoszeniu na podstawie którego Uczestnik
wygrywał nagrodę bonusową
lub
 która została wyrażona przez Uczestnika w ostatnim przesłanym przez niego
zgłoszeniu (dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik nie wygrał nagrody bonusowej).
Po wpisaniu numeru telefonu komórkowego, Uczestnik zobowiązany jest nacisnąć przycisk
„ZWERYFIKUJ NUMER”. Podczas pierwszej rejestracji do Loterii, na podany przez Uczestnika telefon
komórkowy, zostanie przesłany w wiadomości SMS numer PIN, który Uczestnik zobowiązany jest
wpisać w Formularzu i zatwierdzić przyciskiem „DALEJ”. Organizator zastrzega, iż numer PIN
przesyłany jest do danego Uczestnika, tylko raz w trakcie trwania Loterii, z wyłączeniem sytuacji, gdy
numer telefonu komórkowego Uczestnika nie został zweryfikowany pozytywnie.
Po pozytywnej weryfikacji numeru telefonu komórkowego i wypełnieniu Formularza, Uczestnik
zobowiązany jest nacisnąć przycisk „Sprawdź, czy wygrałeś”. Po naciśnięciu przycisku „Sprawdź, czy
wygrałeś”, wyświetla się informacja o wygranej nagrodzie bonusowej albo jej braku. Dodatkowo
Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji do Loterii na e-maila podanego w Formularzu.
Zasady przypisania nagród bonusowych.
24. W Loterii przewidzianych jest 17 dni, podczas których Uczestnik może zarejestrować się do Loterii
i zagrać o nagrodę bonusową. Na każdy dzień, kiedy można dokonać rejestracji do Loterii (tj. od
06.05.2021 r. od godz. 00:00:00 do 21.05.2021 r. do godz. 23:59:59) Organizator przewidział 294
nagrody bonusowe, natomiast w dniu 22.05.2021 r. Organizatora przewidział 296 nagród bonusowych.
Godziny, minuty i sekundy, do których przypisana jest nagroda bonusowa są zmienne.
Przypisanie nagrody bonusowej do konkretnej daty, godziny, minuty i sekundy odbywa się za pomocą
urządzenia losującego pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 43 Regulaminu. Utworzona lista jest
poufna. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród bonusowych do konkretnej daty, godziny, minuty
i sekundy, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz najpóźniej w dniu 05.05.2021 roku lista
złożona jest u notariusza, zwana dalej „Listą nr 2”.
25. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji opisanej w pkt 23 Regulaminu system loteryjny sprawdza, czy
dokonana rejestracja jest pierwszym zgłoszeniem zarejestrowanym w bazie loteryjnej, po upływie daty,
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godziny, minuty i sekundy przypisanej do nagrody bonusowej. Nagrody są wygrywane zgodnie
z wykazem stanowiącym Listę nr 2.
W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona rejestracji pomiędzy dwoma przedziałami czasowymi,
do których przypisane są nagrody bonusowe zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt. 24, wówczas
nagroda która nie została przyznana przypada na pierwszego Uczestnika, który dokona rejestracji do
Loterii w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda bonusowa.
Uczestnik, który dokona rejestracji jako drugi, otrzyma kolejną nagrodę bonusową (pierwszą przypisaną
do tego przedziału czasowego).
Jeśli po naciśnięciu przez Uczestnika przycisku „Sprawdź, czy wygrałeś” na ekranie pojawi się
informacja w brzmieniu:
„Brawo! Bon na zakupy w Auchan o wartości 100 zł jest Twój! Informację o sposobie odbioru
nagrody dostaniesz na e-maila. Sprawdź, w jaki sposób możesz zagrać o nagrodę dodatkową
oraz nagrody główne!” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę bonusową.
„Niestety nie udało Ci się wygrać nagrody bonusowej. Spróbuj jutro. Sprawdź, w jaki sposób
możesz zagrać o nagrodę dodatkową oraz nagrody główne!” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał
nagrody bonusowej (informacja ukazywana w dniach 06.05.2021 r. - 21.05.2021 r.).
„Niestety nie udało Ci się wygrać nagrody bonusowej. Sprawdź, w jaki sposób możesz zagrać
o nagrodę dodatkową oraz nagrody główne!” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody
bonusowej, (informacja ukazywana w dniu 22.05.2021 r.)
26. Organizator zastrzega, iż w dniach 06.05.2021 r. od godz. 00:00:00 - 22.05.2021 r. do godz.
23:59:59, Uczestnik może tylko raz dziennie grać o nagrodę dodatkową oraz tylko raz dziennie grać
o nagrodę bonusową.
W przypadku, gdy Uczestnik (identyfikowany za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego)
w danym dniu dokonał już zgłoszenia do Loterii i zagrał o nagrodę dodatkową, wówczas system loteryjny
nie przyjmie jego kolejnego zgłoszenia do Loterii w tym dniu w grze o nagrodę dodatkową.
W przypadku, gdy Uczestnik (identyfikowany za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego)
w danym dniu dokonał już zgłoszenia do Loterii i zagrał o nagrodę bonusową, wówczas system loteryjny
nie przyjmie jego kolejnego zgłoszenia do Loterii w tym dniu w grze o nagrodę bonusową.
27. Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych podanych w Formularzu, po naciśnięciu
przycisku „Sprawdź, czy wygrałeś”.
28. W przypadku, gdy w Loterii nie zostaną przyznane wszystkie nagrody dodatkowe lub bonusowe
w związku ze zbyt małą ilością zgłoszeń, wówczas pozostają one własnością Organizatora.
WARUNKI PRZYZNANIA NAGRODY DODATKOWEJ I BONUSOWEJ
29. Bezpośrednio po otrzymaniu na stronie tekstowego potwierdzenia wygrania nagrody dodatkowej lub
bonusowej, Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail informację o warunkach, jakie
musi spełnić, aby otrzymać nagrodę oraz link do kwestionariusza on-line, którego prawidłowe
wypełnienie w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila od Organizatora, jest warunkiem
wydania nagrody dodatkowej lub bonusowej. Prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika
kwestionariusza on-line polega na:
podaniu imienia i nazwiska
▪
wybraniu z listy sklepów – sklepu, w którym laureat chciałby odebrać nagrodę (Organizator
▪
zastrzega, iż nagrody dodatkowe i bonusowe można odbierać w: hipermarketach Auchan, Moje
Auchan oraz Auchan Supermarket).
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest kliknięcie przycisku ,,Wyślij’’, po uzupełnieniu ww. pól
w kwestionariuszu on-line.
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Jeśli wypełniony kwestionariusz on-line dotrze do Organizatora w terminie późniejszym niż wskazany
powyżej lub zostanie nieprawidłowo uzupełniony, wówczas nagroda nie jest przyznawana.
Nieprzyznana nagroda pozostaje własnością Organizatora.
Gra o nagrody główne.
30. Aby zagrać o nagrody główne należy:
w dniach 06.05.2021 roku - 22.05.2021 roku dokonać:
30.1.
 w jednym ze Sklepów stacjonarnych jednorazowego zakupu Produktu/ów za kwotę co najmniej
50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto. W przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu znajdują się
towary/usługi wyłączone z Loterii, wówczas nie zaliczają się one do wymaganej kwoty zakupu
tj. 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto.
Jeden Dowód Zakupu na kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto, uprawnia do
jednego zgłoszenia do Loterii.
Zakupy z różnych Dowodów Zakupu nie ulegają zsumowaniu;
Albo
 w Sklepie internetowym jednorazowego zakupu Produktu/ów za kwotę co najmniej 100 zł (sto
złotych) brutto. Przez wyżej opisany zakup rozumie się złożenie zamówienia.
W przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się towary/usługi wyłączone z Loterii, wówczas nie
zaliczają się one do wymaganej kwoty zakupu 100 zł (sto złotych) brutto.
Zakupy z różnych zamówień nie ulegają zsumowaniu.
W przypadku zakupu Produktów za wielokrotność 100 zł (sto złotych) brutto na jednym
zamówieniu, Uczestnikowi nie przysługuje na to zamówienie możliwość dokonania większej
liczby zgłoszeń do Loterii. Jedno zamówienie na kwotę co najmniej 100 zł (sto złotych) brutto,
uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii.
w dniach 06.05.2021 r. od godz. 00:00:00 - 22.05.2021 r. do godz. 23:59:59 (data
30.2.
wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora) prawidłowo wypełnić kwestionariusz zgłoszenia na
stronie internetowej www.loteria.auchan.pl, zwany dalej „Kwestionariuszem”.
Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu/ów w Sklepie stacjonarnym zobowiązany jest do
wypełnienia Kwestionariusza poprzez:
a) wpisanie imienia i nazwiska,
b) wpisanie telefonu komórkowego,
c) wpisanie adresu e-mail,
d) wybranie marki Sklepu, w którym dokonał zakupu,
e) wybranie z listy Sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu,
f) wpisanie numeru transakcji z paragonu fiskalnego,
g) wpisanie daty wystawienia paragonu fiskalnego,
h) wpisanie kwoty zakupu z paragonu fiskalnego (łączna kwota wszystkich zakupów na
paragonie),
i) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkbox’a przy treści tego potwierdzenia na stronie internetowej,
j) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletności i braku przesłanek
uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii zgodnie z pkt 12 niniejszego
Regulaminu poprzez zaznaczenie checkbox’a bezpośrednio przed treścią tego
oświadczenia.
Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu/ów w Sklepie internetowym zobowiązany jest do
wypełnienia Kwestionariusza poprzez:
a) wpisanie imienia i nazwiska,
b) wpisanie telefonu komórkowego,
c) wpisanie adresu e-mail,
d) wybranie przez Uczestnika marki Sklepu, w którym dokonał zakupu,
e) wpisanie numeru zamówienia,
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f) podanie daty złożenia zamówienia,
g) wpisanie kwoty zakupu z zamówienia (łączna kwota brutto wszystkich zakupów wraz
z kosztem dostawy na złożonym zamówieniu lub kosztem odbioru osobistego),
h) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkbox’a przy treści tego potwierdzenia na stronie internetowej,
i) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o pełnoletności i braku przesłanek
uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii zgodnie z pkt 12 niniejszego
Regulaminu poprzez zaznaczenie checkbox’a bezpośrednio przed treścią tego
oświadczenia,.
Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie
Kwestionariusza przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub
skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.
Po wypełnieniu Kwestionariusza i naciśnięciu przycisku „Gram o nagrody główne”, zgłoszenie
Uczestnika otrzymuje status zgłoszenia zarejestrowanego w Loterii zwanego dalej
„Zgłoszeniem” i bierze udział w losowaniu nagród głównych.
Uczestnik zobowiązany jest zachować Dowód Zakupu (oryginał paragonu fiskalnego
30.3.
w przypadku dokonania zakupu w Sklepie stacjonarnym albo oryginał paragonu fiskalnego/
faktura VAT w przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym) potwierdzającego zakup
Produktu/ów do zakończenia Loterii. W przypadku dokonania zakupu Produktu/ów w Sklepie
internetowym, Uczestnik zobowiązany jest również zachować potwierdzenie złożenia
zamówienia (w formie papierowej lub elektronicznej).
31. Każdy Uczestnik może dokonywać zgłoszenia do losowania nagród głównych wielokrotnie według
procedury przedstawionej w pkt 30 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż jeden Dowód Zakupu można tylko
raz zgłosić do Loterii.
Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń z tym samym Dowodem
Zakupu, do Loterii zostanie zarejestrowany ten Dowód Zakupu, który jako pierwszy został prawidłowo
zarejestrowany do Loterii.
LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH
32. Losowanie nagród głównych odbywa się w dniu 26.05.2021 r. w siedzibie Organizatora pod
nadzorem Komisji spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń zarejestrowanych w dniach 06.05.2021
r. od godz. 00:00:00 - 22.05.2021 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer
Organizatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii zgodnie z pkt 57
Regulaminu.
33. Losowanie nagród głównych odbywa się:
- za pomocą urządzenia losującego
lub
- poprzez losowy wybór z urny losów 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. W programie komputerowym
każdemu zarejestrowanemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie
zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, Losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą
się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby Zgłoszeń tak, by każda
urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba
prawidłowych Zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca,
tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w
pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra
wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem
będzie Zgłoszenie o numerze (ID) 5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi
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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 Losy z cyframi 0, 1 oraz
2. W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym, niż liczba prawidłowych zgłoszeń,
wówczas losowanie laureata lub osoby rezerwowej jest przeprowadzane ponownie.
Losowanie jest powtarzane tyle razy, ile nagród jest przewidzianych w losowaniu.
Wyboru formy losowania dokonuje Komisja.
34. Podczas losowania nagrody główne losowane są w następującej kolejności:
o
1 x nagroda główna I stopnia,
o
25 x nagroda główna II stopnia,
o
25 x nagroda główna III stopnia,
o
25 x nagroda główna IV stopnia,
o
25 x nagroda główna V stopnia,
o
25 x nagroda główna VI stopnia,
Do każdego laureata nagrody głównej losowane są dwie osoby rezerwowe, które są oznaczone
numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.
35. Jeden Uczestnik (identyfikowany poprzez imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) może
zostać tylko raz laureatem nagrody głównej w trakcie trwania Loterii.
W przypadku wygrania przez tego samego Uczestnika kolejnej nagrody głównej, otrzymuje on prawo
do pierwszej wygranej nagrody pod warunkiem prawidłowo zweryfikowanych dokumentów
dostarczonych zgodnie z pkt 38 Regulaminu.
W celu weryfikacji ww. zastrzeżenia lub w przypadku zaistnienia wątpliwości czy dany laureat podaje
zgodnie z prawdą dane osobowe, Organizator może zażądać okazania przez Uczestnika dokumentu
potwierdzającego tożsamość podczas przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 38
Regulaminu. W przypadku niespełnienia tego warunku przez laureata nagrody głównej, nagroda
przechodzi na osobę rezerwową.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
36. W ciągu 10 dni roboczych od losowania nagród głównych, podejmowane są próby nawiązania
połączenia telefonicznego z wylosowanymi laureatami/osobami rezerwowymi. Połączenie telefoniczne
jest dokonywane na numer telefonu laureata/osoby rezerwowej, który wpisał podczas rejestracji do
Loterii.
37. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo
w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Próba uzyskania połączenia z danym
laureatem podejmowana jest czterokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie
obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajęte", następna próba połączenia jest
przeprowadzana po minimum 15 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki
poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, nie
uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Najpóźniej kolejnego dnia roboczego
podejmowana jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową w kolejności
wylosowania zgodnie z pkt 34 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu
Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełni
wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie zostaje
wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
38. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową (o której mowa w pkt 37 Regulaminu)
jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody.
W przypadku posiadania zwycięskiego Dowodu Zakupu ze Sklepu stacjonarnego Auchan lub Easy
Auchan prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po osobistym dostarczeniu w ciągu 10 dni roboczych
(licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia ww. rozmowy telefonicznej) do wybranego
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przez siebie i podanego Organizatorowi podczas rozmowy telefonicznej Sklepu stacjonarnego Auchan
(do Punktu Obsługi Klienta) poniżej wymienionych dokumentów oraz pozytywnej ich weryfikacji:
a) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego załącznika nr 1 do Regulaminu (dotyczy tylko
laureata nagrody głównej I stopnia),
b) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego załącznika nr 2 do Regulaminu (dotyczy tylko
laureata nagrody głównej II, III, IV, V i VI stopnia),
c) wylosowanego Dowodu Zakupu tj. oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakup
Produktu/ów (wszystkie dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi
w Kwestionariuszu),
albo
W przypadku posiadania zwycięskiego Dowodu Zakupu ze Sklepu internetowego AuchanDirect.pl
lub zakupy.auchan.pl, prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po osobistym dostarczeniu w ciągu
10 dni roboczych (licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia ww. rozmowy telefonicznej)
do wybranego przez siebie i podanego Organizatorowi podczas rozmowy telefonicznej Sklepu
stacjonarnego Auchan (do Punktu Obsługi Klienta) poniżej wymienionych dokumentów oraz pozytywnej
ich weryfikacji:
a) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego załącznika nr 1 do Regulaminu (dotyczy tylko
laureata nagrody głównej I stopnia),
b) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego załącznika nr 2 do Regulaminu (dotyczy tylko
laureata nagrody głównej II, III, IV, V i VI stopnia),
c) wylosowanego Dowodu Zakupu tj. oryginał paragonu fiskalnego/faktura VAT potwierdzająca
zakup Produktu/ów (kwota na Dowodzie Zakupu musi być zgodna z kwotą podaną
w Kwestionariuszu) oraz potwierdzenia złożonego zamówienia (w formie papierowej lub
okazanie pracownikowi Punktu Obsługi Klienta potwierdzenia takiego zamówienia na
urządzeniu mobilnym),
albo
W przypadku posiadania zwycięskiego Dowodu Zakupu ze Sklepu stacjonarnego Auchan
Supermarket albo Moje Auchan prawo do odbioru nagrody wylosowany laureat nabywa po osobistym
dostarczeniu w ciągu 10 dni roboczych (licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia ww.
rozmowy telefonicznej) do wybranego przez siebie i podanego Organizatorowi podczas rozmowy
telefonicznej Sklepu stacjonarnego Auchan Supermarket albo Moje Auchan (do działu kas) poniżej
wymienionych dokumentów oraz pozytywnej ich weryfikacji:
a) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego załącznika nr 1 do Regulaminu (dotyczy tylko
laureata nagrody głównej I stopnia),
b) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego załącznika nr 2 do Regulaminu (dotyczy tylko
laureata nagrody głównej II, III, IV, V i VI stopnia),
c) wylosowanego oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu/ów (wszystkie
dane na paragonie muszą być zgodne z danymi podanymi w Kwestionariuszu),
Oświadczenie dla laureata nagrody głównej I stopnia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, natomiast
oświadczenie dla laureata nagrody głównej II, III, IV, V i VI stopnia stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu. Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.loteria.auchan.pl. Przyjmowane
są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora,
z zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.
Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania w dniu przeprowadzenia ww. rozmowy telefonicznej,
na e-mail podany podczas rejestracji, informacji o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody.
Organizator nie odsyła przekazanych przez laureatów/osoby rezerwowe Dowodów Zakupu.
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39. Jeżeli laureat nie dostarczy wymaganych dokumentów w terminie wskazanym w pkt 38 lub pkt 57
Regulaminu lub dostarczone dokumenty nie będą spełniały warunków Regulaminu lub laureat wygrał
już jedną nagrodę główną, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 16 dnia
roboczego od przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 37, przeprowadzona jest
procedura opisana w pkt 37 i 38 Regulaminu w stosunku do pierwszej osoby rezerwowej. Procedura
jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową, warunków określonych w pkt 37 i 38
i ewentualnie w pkt 57 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych nagroda nie jest
wydawana i pozostaje własnością Organizatora.
40. Organizator może dokonywać weryfikacji dostarczonych 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 informacji ze sklepu, którego nazwa znajduje się na Dowodzie
Zakupu, iż wskazany Dowód Zakupu nie został wystawiony przez ten sklep, jest podstawą wykluczenia
danego Uczestnika z udziału w Loterii poprzez pozbawienie go prawa do nagrody. W takim przypadku,
nagroda przechodzi na osobę rezerwową.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
41. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska) publikowana jest sukcesywnie na stronie
www.loteria.auchan.pl po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody. Organizator zastrzega sobie
również możliwość publikacji listy laureatów na plakatach w Sklepach Auchan, Auchan Supermarket,
Moje Auchan, gazetkach reklamowych oraz na stronie www.auchan.pl, www.auchandirect.pl,
zakupy.auchan.pl, facebooku i instagramie Organizatora.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
42. 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 (Dz.U. z 2020
r. poz. 1426 z późn. zm.).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
43. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego
Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu
przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii promocyjnych.
WYDAWANIE NAGRÓD
44. Nagrodę główną I stopnia laureat odbiera w salonie samochodowym P.H. Smorawiński Sp. z o.o.
w Poznaniu (60-650) przy ul. Obornickiej 235 do dnia 30.09.2021 r. po ustaleniu dokładnego terminu
z Organizatorem.
Przed odbiorem nagrody głównej I stopnia laureat zobowiązany jest do podpisania oświadczenia
dotyczącego zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego przez niego lub
członka jego rodziny oraz beneficjenta rzeczywistego, a także do okazania dokumentu tożsamości
(tj. dowód osobisty lub paszport) oraz dodatkowego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego
tożsamość. Dokument tożsamości musi potwierdzać dane osobowe wpisane przez laureata
w oświadczeniu, w tym potwierdzać pełnoletność laureata. W przypadku, niespełnienia ww. warunków,
nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.
Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC
pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody głównej. Pokrycie wyżej
wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata.
45. Nagrody główne II, III, IV, V i VI stopnia laureaci odbierają we wskazanym w Załączniku nr 2 sklepie
do dnia 30.09.2021 r. Organizator zastrzega, iż nagrody główne II, III, IV, V i VI stopnia można odbierać
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w: hipermarketach Auchan, Moje Auchan oraz Auchan Supermarket. Laureat zobowiązany jest okazać
dowód potwierdzający tożsamość i podpisać protokół odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania
przez laureata nagrody pozostaje ona własnością Organizatora.
46. Nagrody dodatkowe oraz bonusowe laureaci odbierają we wskazanym przez siebie sklepie do dnia
17.07.2021 r. Laureat zobowiązany jest okazać dowód potwierdzający tożsamość i podpisać protokół
odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody pozostaje ona własnością
Organizatora. Nagrodę laureat może zrealizować w Sklepach stacjonarnych Auchan, Moje Auchan oraz
Auchan Supermarket na następujących warunkach:
a) bony mogą być zrealizowane w terminie do dnia 31.07.2021 r.;
b) bony nie mogą być użyte przy zakupie wszelkiego rodzaju paliw (w tym również gazu w butli),
produktów alkoholowych i tytoniowych (w tym e-papierosów i pojemników z płynem
nikotynowym) oraz kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów
podarunkowych;
c) bony nie są wymieniane na gotówkę.
Organizator zastrzega, iż w przypadku wykorzystania przez laureata bonu za kwotę niższą niż jest
wskazana na bonie, Organizator nie zwraca laureatowi różnicy.
47. 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
48. Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii, najpóźniej
do dnia 15.10.2021 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
49. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej na adres: Auchan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 46, 05-500
Piaseczno (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: kontakt@auchan.pl z dopiskiem „Loteria 25 Urodziny – reklamacja”. Reklamacja powinna
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy reklamacja oraz treść żądania wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do
komunikacji.
50. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji
do Organizatora, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji.
W przypadku złożenia reklamacji osobiście lub przesyłką rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź
na reklamację na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na
adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika.
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
51. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
52. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
53. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
54. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej www.loteria.auchan.pl.
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55. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
56. Laureat może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku (zdjęcie, film, głos) w środkach
masowego przekazu, m.in. na stronie internetowej www.auchan.pl, na portalu społecznościowym
Facebook, na antenie telewizyjnej, radiowej, plakatach, ogłoszeniach w prasie i gazetkach
reklamowych. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem odbioru nagrody.
57. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Zgłoszenie do Loterii zostało dokonane
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności zgłoszenia tego samego Dowodu Zakupu
z różnych adresów e-mail lub w przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Uczestnik nie
jest w ich posiadaniu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości takich Zgłoszeń.
Organizator wysyła żądanie na e-maila podanego przez Uczestnika w Kwestionariuszu do Loterii
(najpóźniej 16.08.2021 r.) przesłania/dostarczenia przez Uczestnika oryginałów Dowodów Zakupu
wskazanych przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest złożyć oryginały ww. dokumentów w ciągu
7 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila (wiążąca jest data wpływu/dostarczenia do Organizatora)
na adres: Auchan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno.
W przypadku przesyłek, winny one być oznaczone dopiskiem „Loteria 25 Urodziny”.
W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi fałszywość
lub przerobienie Dowodu/ów Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć wszystkie Zgłoszenia
Uczestnika z Loterii.
W przypadku, gdy na taki Dowód Zakupu Uczestnik wygrał nagrodę główną, nagroda nie zostanie mu
wydana i przechodzi na osobę rezerwową zgodnie z pkt 39 Regulaminu albo pozostaje własnością
Organizatora.
Organizator nie odsyła nadesłanych Dowodów Zakupu.
58. W przypadku niedostępności strony www.loteria.auchan.pl spowodowanej awarią niezależną od
Organizatora, nagrody przypisane w przedziałach czasowych przypadających na czas niedostępności
strony przechodzą na kolejne przedziały czasowe zgodnie z zasadą opisaną w pkt 22 lub 25
Regulaminu.
59. 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.
Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenia nie są
uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.
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Załącznik nr 1
...............................................................................................
Imię i nazwisko
...............................................................................................
Adres zamieszkania: ulica, numer domu i mieszkania
...............................................................................................
kod i miejscowość
...............................................................................................
PESEL (w przypadku braku PESEL proszę podać
obywatelstwo i datę urodzenia
...............................................................................................
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości tożsamość
…………………………………………………………………….
Numer telefonu podany w Kwestionariuszu

Oświadczenie laureata nagrody głównej I stopnia
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy właścicielami oraz pracownikami*:
Auchan Polska Sp. z o.o., Schiever Polska Sp. z o.o., Isobar Polska Sp. z o.o., DCN Direct Sp. z o.o.,
Digital Virgo Polska S.A, Dentsu Aegis Network Polska Sp. z o.o., Oney Polska S.A., Havas Worldwide
Warsaw Sp. z o.o., Havas Engage Warsaw Sp. z o.o., Socialformance Sp. z o.o., GONDOLA MARKET
Sp. z o. o., A46 Sp. z o.o., PROJEKT A Sp. z o.o., DELTA POMORZE SP. Z O.O., FTD Pająk, Michał
Pająk, GM-POL sp. z o.o., Reszka Sp. o.o., Stacji Paliw BP "Radość" (Patriotów 317, 04-760
Warszawa), Stacji Paliw BP "Wesoła" (Trakt Brzeski 50, 05-077 Warszawa), Stacji Paliw BP "Reduta"
(al. Jerozolimskie 144C, 02-305 Warszawa), Agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Sklepach,
ochrony oraz serwisu sprzątającego i technicznego Sklepu.
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią.

..............................................................
własnoręczny podpis laureata

* Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, jak i osobę
współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).
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Załącznik nr 2
...............................................................................................
Imię i nazwisko
...............................................................................................
Adres zamieszkania: ulica, numer domu i mieszkania
...............................................................................................
kod i miejscowość
…………………………………………………………………….
Numer telefonu podany w Kwestionariuszu

Oświadczenie laureata nagrody głównej II, III, IV, V i VI stopnia
Niniejszym oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy właścicielami oraz pracownikami*:
Auchan Polska Sp. z o.o., Schiever Polska Sp. z o.o., Isobar Polska Sp. z o.o., DCN Direct Sp. z o.o.,
Digital Virgo Polska S.A, Dentsu Aegis Network Polska Sp. z o.o., Oney Polska S.A., Havas Worldwide
Warsaw Sp. z o.o., Havas Engage Warsaw Sp. z o.o., Socialformance Sp. z o.o., GONDOLA MARKET
Sp. z o. o., A46 Sp. z o.o., PROJEKT A Sp. z o.o., DELTA POMORZE SP. Z O.O., FTD Pająk, Michał
Pająk, GM-POL sp. z o.o., Reszka Sp. o.o., Stacji Paliw BP "Radość" (Patriotów 317, 04-760
Warszawa), Stacji Paliw BP "Wesoła" (Trakt Brzeski 50, 05-077 Warszawa), Stacji Paliw BP "Reduta"
(al. Jerozolimskie 144C, 02-305 Warszawa), Agencji pracy tymczasowej świadczący pracę w Sklepach,
ochrony oraz serwisu sprzątającego i technicznego Sklepu.
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią.
Wygraną nagrodę główną II, III, IV, V lub VI stopnia chcę odebrać w (należy podać miejsce odbioru
nagrody)**:…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................
własnoręczny podpis laureata

* Pod pojęciem ,,pracownik’’ należy rozumieć zarówno osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, jak i osobę
współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).
**Nagrody można odbierać w Sklepach stacjonarnych z wyłączeniem sklepu Easy Auchan.
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