
Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE LAUREATA LOTERII PROMOCYJNEJ 

„WIELKA LOTERIA WYGRAJ MIESZKANIE z BIEDRONKĄ” 

 

Ja niżej podpisana/y  

imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y w ………………………………………………………………………………... 

(adres zamieszkania: ulica, nr domu , nr mieszkania, kod, miejscowość) 
…………………………………………………………………………………………………... 

PESEL (w razie braku numeru PESEL data urodzenia………………………………………… 

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ……………………………………….. 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………… 

Obywatelstwo …………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że akceptuję treść regulaminu loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA 
WYGRAJ MIESZKANIE z BIEDRONKĄ” oraz spełniam warunki określone w pkt V ust. 1 
oraz w pkt. VI ust. 1 a)-c_ regulaminu loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA WYGRAJ 
MIESZKANIE z BIEDRONKĄ” oraz nie jestem osobą wymienioną  w pkt V ust. 2 regulaminu 
loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA WYGRAJ MIESZKANIE z BIEDRONKĄ” 
organizowanej przez Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie. 

Pełne brzmienie pkt V ust. 1 -2 oraz pkt VI ust 1 a)- c)  regulaminu loterii promocyjnej 
„WIELKA LOTERIA WYGRAJ MIESZKANIE z BIEDRONKĄ”: 

Pkt V ust 1 – 2  

1. Uczestnikiem Loterii może być pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wskazanych 
w ust 2 poniżej, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
b) posiada aktywną, zarejestrowaną kartę lojalnościową „Moja Biedronka” (zwaną 

dalej „Karta Lojalnościowa Moja Biedronka”)..   
Wystawcą Karty Lojalnościowej Moja Biedronka, jest Jeronimo Martins Polska S.A. z 
siedzibą w Kostrzynie.  
Ogólne warunki i zasady korzystania z Karty Lojalnościowej Moja Biedronka, określone 
są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej 
www.moja.biedronka.pl/regulamin,  
c) dokonała zakupu Produktów w Sklepie Biedronka jako konsument w rozumieniu art. 

221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  
(zwana dalej „Uczestnik”). 

2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz pracownicy sieci Sklepów 
Biedronka prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej oraz umowy franczyzowej 
zawartej z Organizatorem oraz wspólnicy i członkowie organów spółek prowadzących 



Sklepy Biedronka, na podstawie umowy agencyjnej oraz umowy franczyzowej zawartej z 
Organizatorem. 
 
Pkt VI   ust 1 a) – c)  
 

1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt V Regulaminu, która chce wziąć 
udział w Loterii, powinna spełnić łącznie następujące warunki: 
a) zapoznać  się z treścią Regulaminu, który dostępny jest Sklepie Biedronka oraz 

na stronie internetowej www.biedronka.pl/loteria,   
b) dokonać w Sklepie Biedronka w okresie od dnia 7 lutego 2022 roku do dnia 16 

kwietnia 2022 roku jednorazowego zakupu Produktu lub Produktów (tj. 
potwierdzonego jednym dowodem zakupu) na łączną kwotę co najmniej 99 zł 
brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych brutto) przy jednoczesnym 
użyciu: 
(i) Karty Lojalnościowej Moja Biedronka, lub  
(ii) breloku przypisanego do Karty Lojalnościowej Moja Biedronka 

(zwanego dalej „Brelok”),   

tj. w czasie ww. zakupu, nie później jednak niż przed zakończeniem transakcji 
i wyborem płatności, okazać kasjerowi w Sklepie Kartę Lojalnościową Moja 
Biedronka albo Brelok, albo w przypadku gdy korzysta z kasy samoobsługowej 
zeskanować samodzielne, nie później jednak niż przed zakończeniem transakcji 
i wyborem płatności, Kartę Lojalnościową Moja Biedronka, lub Brelok. 

Zamiast zeskanowania Karty Lojalnościowej Moja Biedronka lub Breloka, 
celem identyfikacji osoba może podać kasjerowi swój numer telefonu 
przypisany do Karty Lojalnościowej Moja Biedronka. 

c) potwierdzić kasjerowi w Sklepie Biedronka chęć wzięcia udziału w Loterii albo 
w przypadku gdy korzysta z kasy samoobsługowej potwierdzić chęć wzięcia 
udziału w Loterii poprzez naciśnięcie na ekranie kasy samoobsługowej 
przycisku  „TAK”  umieszczonego przy opublikowanym pytaniu „Czy chce 
Pan/i wziąć udział w WIELKIEJ LOTERII WYGRAJ MIESZKANIE z 
BIEDRONKĄ?", w celu przyznania losu na Loterię (zwanego dalej „Losem”), 
nie później jednak niż przed zakończeniem transakcji i wyborem płatności z 
tytułu zakupu, o którym mowa w lit. b) powyżej. 

 

 

…………………………………. 

Data i czytelny podpis laureata Nagrody 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w oświadczeniu jest 
Jeronimo Martins Polska S.A., z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5. W sprawach 
związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących 



osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: 
bok@biedronka.eu). 

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 
„RODO”).  

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z 
którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z 
Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

4. Podane przez Panią/Pana dane w oświadczeniu są przetwarzane w celu: 
a) weryfikacji Pani/Pana zgłoszenia a następnie po pozytywnej weryfikacji wydania 

Nagrody oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w 
Loterii – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest realizacji Loterii 
służącej promowaniu Sklepów Biedronka i Karty Lojalnościowej Moja Biedronka 
(art. 6 ust. 1 lit f RODO); uzasadnionym interesem jest organizacja i realizacji Loterii,  

b) wydania Nagrody – w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe, 
wynikające z przepisów o rachunkowości oraz  wynikające z art. 20  ust. 5 – ust. 7 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2094 z późn. zm.) - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji zgłoszenia  i wydania 
nagrody w loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA WYGRAJ MIESZKANIE z 
BIEDRONKĄ”, a w przypadku nie podania danych nie będzie możliwa weryfikacji 
Pani/Pana zgłoszenia  i wydania nagrody.  

6. Administrator będzie przechowywać podane przez Panią/Pana dane przez okres nie 
dłuższy niż do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z 
Nagrodą uzyskaną w Loterii, zaś w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w celach 
związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, dane 
osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymagany przez przepisy 
prawa.  

7. Dostęp do danych osobowych Uczestników 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.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:  
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z 

przetwarzaniem danych przez Organizatora.  

 


