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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisany do rejestru
przedsiębiorców, którego akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 7411, NIP 5250010982, o kapitale
zakładowym w wysokości 279 142 000 zł, zwany dalej „TS” lub „Totalizator Sportowy”, na podstawie
niniejszego regulaminu (dalej także jako „Regulamin”) organizuje sprzedaż premiową dla Graczy
prowadzaną pod nazwą „Sprzedaż Premiowa - Bonusy dla Graczy”, zwaną dalej „Promocją”.
§2
1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady sprzedaży premiowej dla Graczy prowadzanej na
stronie lotto.pl, wszystkich podstronach i subdomenach w ramach lotto.pl oraz aplikacji mobilnej w
ramach której TS organizuje gry liczbowe oraz loterie pieniężne przez sieć Internet.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy TS oraz spółek zależnych odpowiedzialni
za przyznawanie Bonusów Graczom oraz ich bezpośredni przełożeni.
3. Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania Promocji różnego typu
i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami. W przypadku rozbieżności
pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Warunkami danej Promocji określonymi w załącznikach,
stosuje się postanowienia określone w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
4. Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo przez TS, przy
czym Gracze którzy przystąpili do Promocji i spełnili warunki uzyskania Bonusu zgodnie
z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do Promocji, Bonus taki uzyskują.
5. Prawa i obowiązki TS oraz Graczy określone są wyłącznie w Regulaminie, Warunkach danej Promocji
oraz we właściwych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisach
prawa. Podlegają również zasadom określonym w Regulaminie przystąpienia do gier liczbowych oraz
loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet (dalej jako
„Regulamin serwisu”) oraz Regulaminie Odpowiedzialnej Gry w zakresie gier liczbowych oraz loterii
pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet (dalej jako „ROG”).

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI
§3
1. Z Promocji skorzystać może jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała
rejestracji i założyła internetowe konto zgodnie z Regulaminem serwisu.
2. Korzystanie z Promocji przez Gracza jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
zobowiązaniem Gracza do jego przestrzegania oraz oświadczeniem, iż Gracz spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w danej Promocji. Każdy Gracz ma prawo i obowiązek
zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu i Warunkami danej

Promocji,

udostępnionymi Graczowi oraz ich przestrzegania.
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3.

W ramach Promocji Gracze, którzy ukończyli proces rejestracji, założyli internetowe konto oraz
dokonali zakupu Kuponów lub Losów opłaconych własnymi środkami znajdującymi się na ePortfelu
mogą uzyskać:
1)

przypisane do konta Gracza Środki Bonusowe w postaci kwoty pieniężnej;

2)

kod promocyjny, na towary albo usługi danego rodzaju o określonej wartości;

3)

nagrody rzeczowe o określonej wartości.

Środki Bonusowe, kod promocyjny oraz nagrody rzeczowe łącznie dalej zwane są „Bonusem”.
4. Przyznanie Graczowi Bonusu zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminem serwisu oraz
Warunkami danej Promocji leży w wyłącznej gestii Totalizatora Sportowego.
5. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do Bonusu na osobę trzecią. W przypadku
dokonania powyższej czynności przez Gracza, TS będzie uprawniony do odebrania mu
przyznanego Bonusu.
6. Wartość bonusu określana będzie każdorazowo w Warunkach danej Promocji. W celu otrzymania
Bonusu, Gracz jest zobowiązany spełnić warunki określone w Warunkach danej Promocji.
7. Bonusy o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2-3 nie podlegają wypłacie lub wymianie na inne
świadczenia niż pierwotnie przyznane.

NARUSZENIE REGULAMINU
§4
1.

Totalizator Sportowy zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji bezterminowych
po uprzednim publicznym poinformowaniu o tym fakcie na stronie lotto.pl.

2.

Totalizator Sportowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia jakiegokolwiek Bonusu w tym
Środków Bonusowych znajdujących się na Saldzie Bonusowym w przypadku: naruszenia przez
Gracza niniejszego Regulaminu, Warunków danej Promocji, Regulaminu serwisu, ROG, innego
naruszenia przepisów prawa lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia dokonania przez Gracza
oszustwa lub innej manipulacji przy przyznawaniu Bonusów lub dodania Bonusu w wyniku błędu.

ZASADY OPODATKOWANIA BONUSÓW
§5
1.

Stosownie do przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.
1426 ze zm.) zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość przyznanego
Bonusu w ramach Promocji w związku ze sprzedażą premiową usług, jeżeli jednorazowa wartość
Bonusu nie przekracza kwoty 2 000 PLN.

2.

W przypadku gdy wartość Bonusu, o którym mowa powyżej przekroczy kwotę zwolnioną
od podatku, Graczowi zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 %
wartości Bonusu, która zostanie przekazana przez TS w imieniu Gracza na konto właściwego
urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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§6
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Totalizator Sportowy
znajdują się w Polityce prywatności Serwisu, dostępnej pod adresem: www.lotto.pl/polityka-prywatnosci.
OBSŁUGA KLIENTA
§7
1.

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych związanych z przyznaniem Bonusu w tym
jego aktywacją, a także w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z daną Promocją
Gracz powinien skontaktować się z Obsługą Klienta LOTTO, za pomocą: czatu, poczty
elektronicznej oraz telefonu podanych na stronie lotto.pl.

2.

TS udzieli odpowiedzi na zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania.

3.

Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza prawa do złożenia Reklamacji.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
§8

1.

Do zgłaszania reklamacji z tytułu uczestnictwa w Promocji oraz ich rozpatrywania zastosowanie
znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu.

2.

W razie uznania przez TS, iż podstawy wniesienia reklamacji były zasadne, TS w miarę możliwości
technicznych, dokona odpowiednich zapisów na Koncie Gracza.

3.

Jeżeli w wyniku reklamacji Graczowi miałby zostać przyznany Bonus może to nastąpić jedynie
jeżeli gracz nadal posiada Konta Gracza Aktywne lub Konto Tymczasowe.

4.

Reklamacje z tytułu uczestnictwa w danej Grze rozpatrywane są zgodnie z regulaminem tej Gry.

5.

Reklamacje dotyczące przyznania bonusu będą rozpatrywane na podstawie warunków
uczestnictwa w danej w Promocji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 roku.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
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