Regulamin loterii promocyjnej „Urodzinowa loteria bp” (zwany dalej Regulaminem)
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej „Urodzinowa loteria bp” zwanej dalej „Loterią” jest
GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 (zwana
dalej „Organizatorem”).
1.2. Loteria organizowana jest na zlecenie spółki BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu,
Niemcy, prowadzącej na terenie Polski działalność poprzez zarejestrowany oddział: BP
Europa SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-354 Kraków, wpisany do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000345546 (dalej „Zleceniodawca”)
1.3. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zmianami).
1.4. Loteria prowadzona jest na wszystkich stacjach paliw BP i Aral na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Stacje”). Lista Stacji biorących udział w Loterii dostępna
jest na stronie www.bp.pl/loteria.
1.5. Loteria prowadzona jest w okresie od 13 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku
(ostateczny termin zakończenia postępowania reklamacyjnego).
1.6. Sprzedaż promocyjna dotyczy zakupu paliwa dostępnego na Stacjach: PB 95 z
technologią ACTIVE, PB 98 Ultimate z technologią ACTIVE, Ultimate Diesel z
technologią ACTIVE, Diesel z technologią ACTIVE, LPG.
1.7. Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie w okresie od 13 października 2021 roku do
18 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania liczby zdrapek, o której mowa w pkt. 2.4.
1.8. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora, BP EUROPA
SE oddział w Polsce, Operatorzy i podmioty prowadzące Stacje Paliw BP i Aral, ich
pracownicy oraz pracownicy firmy BP Polska Services sp. z o.o. i pracownicy Altavia
Polska sp. z o.o. oraz drukarni Emerson Polska Sp. z o.o. Sp. k. Z udziału w Loterii
wyłączone są również osoby, które w trakcie trwania Loterii przestały być pracownikami
Organizatora, BP EUROPA SE oddział w Polsce, BP Polska Services sp. z o.o.,
Operatorów Stacji Paliw BP i Aral, Altavia Polska sp. z o.o. oraz drukarni Emerson
Polska Sp. z o.o. Sp. k.
2. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej.
2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie 1.8 Regulaminu.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii i odebrania nagrody w przypadku wygrania jest
łączne spełnienie następujących warunków:
a.
zapoznanie się z ogólnymi zasadami Loterii zgodnymi z Regulaminem, które
widnieją na materiałach reklamowych, znajdujących się na Stacjach
b.
dokonanie, na dowolnej Stacji, w terminie od 13 października 2021 roku do 18
stycznia 2022 roku w ramach jednorazowego zakupu tj. potwierdzonego jednym
dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, faktury lub kwitu WZ w przypadku
płatności kartą flotową (dalej „Zakup promocyjny”) co najmniej 30 litrów dowolnego
paliwa (PB 95 z technologią ACTIVE, PB 98 Ultimate z technologią ACTIVE,
Ultimate Diesel z technologią ACTIVE, Diesel z technologią ACTIVE, LPG) lub

łącznie 30 litrów dwóch rodzajów paliw (np. 10 litrów PB 95 z technologią ACTIVE
i 20 litrów LPG)
c.
ustne zadeklarowanie chęci wzięcia udziału w loterii
d.
zachowanie dowodu zakupu (oryginału lub kopii w postaci zdjęcia/skanu) w postaci
paragonu fiskalnego, faktury lub kwitu WZ w przypadku płatności kartą flotową.
Dowód zakupu należy zachować do 28 stycznia 2022 roku.
2.3. Uczestnik, który spełnił wymagania określone w punkcie 2.a - 2.c będzie uprawniony do
odbioru od sprzedawcy jednej zdrapki promocyjnej, na której wyodrębnione jest pole
pokryte warstwą zabezpieczającą. Warstwa zabezpieczająca uniemożliwia odczytanie
ukrytej na polu zadrukowanej informacji bez jej zdrapania. Na zdrapce promocyjnej
znajdują się następujące informacje:
a. informacja o wygranej nagrodzie wraz ze wskazaniem jej rodzaju poprzez
odpowiednią grafikę albo
b. informacja o braku wygranej.
Ww. informacje obrazuje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Odbiór zdrapki promocyjnej od sprzedawcy będzie się odbywał w następujący sposób:
sprzedawca wyciągnie losowo jedną zdrapkę promocyjną z partii zdrapek, które zostały
mu przekazane w danym dniu do wydania Uczestnikom, a następnie przekaże ją
Uczestnikowi wraz z dowodem zakupu (dalej „odebranie zdrapki”).
2.4. Organizator zastrzega, iż nakład zdrapek promocyjnych przeznaczonych do Loterii jest
ograniczony do 8,5 miliona zdrapek i może się wyczerpać przed 18 stycznia 2022 roku
za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zdrapki, które nie zostały wydane do
18 stycznia 2021 roku zostaną zabezpieczone przez pracowników Stacji i od 19 stycznia
2021 roku nie będą wydawane.
2.5. Łączna liczba zdrapek promocyjnych w Loterii z informacją o wygranej nagrodzie wraz
ze wskazaniem jej rodzaju poprzez odpowiednią grafikę to 30.000 szt. (słownie:
trzydzieści tysięcy sztuk), w tym:
a. 10 szt. z nagrodami głównymi, o których mowa punkcie 3.1
b. 30 szt. z nagrodami I rzędu, o których mowa w punkcie 3.2.a
c. 30 szt. z nagrodami I rzędu, o których mowa w punkcie 3.2.b
d. 30 szt. z nagrodami II rzędu, o których mowa w punkcie 3.3.a
e. 333 szt. z nagrodami II rzędu, o których mowa w punkcie 3.3.b
f. 333 szt. z nagrodami II rzędu, o których mowa w punkcie 3.3.c
g. 333 szt. z nagrodami II rzędu, o których mowa w punkcie 3.3.d
h. 3333 szt. z nagrodami II rzędu, o których mowa w punkcie 3.3.e
i. 25 568 szt. z nagrodami II rzędu, o których mowa w punkcie 3.3.f
2.6. Zdrapki promocyjne z informacją o nagrodzie, o których mowa w punktach 2.5.a – 2.5.f
oraz 2.5.i będą możliwe do odebrania od sprzedawcy na wszystkich Stacjach BP i Aral
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo na Stacjach BP z kawiarenkami Wild
Bean Cafe będą możliwe również do odebrania od sprzedawcy zdrapki promocyjne z
informacją o nagrodzie, o których mowa w punktach 2.5.g i 2.5.h. Lista stacji BP z
kawiarenkami
Wild
Bean
Cafe
dostępna
jest
na
stronie
www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/stacje_bp_wbc.
2.7. W razie utraty lub zniszczenia oryginału zdrapki promocyjnej, Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
2.8. Wielokrotność spełnienia warunków opisanych w punkcie 2.2.b Regulaminu w ramach
jednej transakcji nie upoważnia Uczestnika do odbioru dodatkowych zdrapek
promocyjnych.
2.9. Uczestnik może odebrać zdrapkę promocyjną bezpośrednio po zakończeniu Zakupu
promocyjnego tylko na Stacji, na której Zakup promocyjny został dokonany. Po
zakończeniu transakcji i odejściu od kasy, Uczestnik traci prawo do otrzymania zdrapki
promocyjnej.

3. Nagrody
3.1. Nagrodami głównymi w Loterii jest 10 nagród pieniężnych o wartości jednostkowej 30
000 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 3 333 zł, przeznaczoną na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od łącznej
wartości tej nagrody. Łączna wartość nagród głównych wynosi 333 330 zł.
3.2. Nagrodami I rzędu w Loterii są:
a. „Zapas paliwa na cały rok” – nagroda o wartości jednostkowej . 7200 zł w formie
kart prepaid BP SuperCard (zapas paliwa na rok obliczony na podstawie dwóch
tankowań miesięcznie po 300 zł za jedno tankowanie) wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w kwocie 800 zł, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych należnego od łącznej wartości tych nagród.
Na zdrapkach promocyjnych zostanie umieszczonych łącznie 30 ww. nagród.
Łączna pula tych nagród wynosi 240 000 zł;
b. „Zapas kawy na cały rok” – nagroda o wartości jednostkowej 3650 zł (zapas kawy
na rok obliczony na podstawie jednego dziennie zakupu dużej kawy o wartości
10 zł przez 365 dni) w formie kart prepaid BP SuperCard wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w kwocie 406 zł, przeznaczoną na poczet zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od łącznej wartości tych
nagród. Na zdrapkach promocyjnych zostanie umieszczonych łącznie 30 ww.
nagród. Łączna pula tych nagród wynosi 121 680 zł;
3.3. Nagrodami II rzędu są:
a. 30 pakietów 30000 punktów PAYBACK na konto programu PAYBACK, każdy o
wartości jednostkowej 300 zł, o łącznej wartości 9 000 zł
b. 333 kart paliwowych BP SuperCard o wartości jednostkowej 300 zł, o łącznej
wartości 99 900 zł;
c. 333 zimowych płynów do spryskiwaczy BP o pojemności 4L o wartości
jednostkowej brutto 32,99 zł, o łącznej wartości 10 985,67 zł brutto;
d. 333 dużych kaw Wild Bean Cafe (do wyboru kawy bez specjalności kawowych:
duża kawa latte 400 ml, duża kawa cappuccino 400 ml, duża kawa biała 400 ml,
duża kawa czarna 400 ml) o wartości jednostkowej brutto 10 zł, o łącznej wartości
3 330 zł brutto;
e. 3333 małych hot-dogów z Berlinką (do wyboru: mały hot-dog z Berlinką
klasyczną lub mały hot-dog z Berlinką Kabanos Machos) o wartości jednostkowej
brutto 5 zł, o łącznej wartości 16 665 zł brutto;
f. 25 568 pakietów 1000 punktów PAYBACK na konto programu PAYBACK, każdy
o wartości jednostkowej 10 zł, o łącznej wartości 255 680 zł;
3.4. Całkowita pula nagród wynosi 1 090 570,67 zł.
3.5. Nagrody wymienione w punkcie 3.2 i 3.3 nie mogą być wymieniane na ekwiwalent
pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
3.6. Nagrody opodatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
3.7. Od wartości każdej z nagród, o których mowa w punktach 3.1. i 3.2, Organizator jako
płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej, a pobrany podatek
Organizator przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
3.8. Nagrody wymienione w punktach 3.3 są zwolnione z podatku dochodowego od wygranej
na podstawie art. 21 ust.1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).
3.9. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną ilość nagród.
3.10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
3.11. W przypadku nagród, o których mowa w punkcie 3.2.a Zwycięzca otrzyma 14 kart
prepaid BP SuperCard o wartości jednostkowej 500 zł oraz jedną kartę prepaid BP
SuperCard o wartości jednostkowej 200 zł.

3.12. W przypadku nagród o których mowa w punkcie 3.2.b Zwycięzca otrzyma 7 kart prepaid
BP SuperCard o wartości jednostkowej 500 zł oraz jedną kartę prepaid BP SuperCard o
wartości jednostkowej 150 zł.
4. Zasady wydawania nagród zwycięzcom
4.1. Zwycięzca, który po zdrapaniu warstwy zabezpieczającej ze zdrapki promocyjnej
dowiedział się o wygraniu nagrody , o której mowa w punkcie 3.1 powinien najpóźniej do
dnia 21 stycznia 2022 roku przesłać na adres loteria.bp@gpd.com.pl skan/zdjęcie
zdrapki promocyjnej z obu stron, w szczególności z widoczną informacją o nagrodzie,
która znajduje się na rewersie zdrapki oraz skan/zdjęcie dowodu Zakupu promocyjnego
(paragon, faktura lub kwit WZ w przypadku płatności kartą flotową) w celu weryfikacji
dokonania zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Loterii. W ciągu 1 dnia
roboczego zostanie wysłana w odpowiedzi zwrotnej na przesłanego przez Zwycięzcę
maila informacja o wyniku weryfikacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie
podany również numer telefonu komórkowego do jednego z przedstawicieli
Organizatora, sprawującego nadzór nad Loterią. W przypadku pozytywnej weryfikacji
Zwycięzca w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania maila o jej wyniku zobligowany jest:
a. przesłać bezpiecznie, poprzez dokument Word z nadanym hasłem
zgodnie z punktem 4.3, swoje dane niezbędne do weryfikacji warunku
opisanego w punkcie 1.8 i 2.1 oraz do przekazania nagrody głównej tj.
imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, seria i numeru dokumentu
potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty lub paszport)
oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres
zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo osoby wygrywającej do
celów związanych z ewidencją wydanych wygranych, których wartość
przekracza kwotę 2280 zł oraz numeru konta bankowego, na które ma
zostać przelana nagroda główna.
b. przesłać skan/zdjęcie z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z organizacją Loterii, której wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
c. przesłać skan/zdjęcie z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z
Regulaminem Loterii, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu
d. wysłać listem poleconym priorytetowym albo przesyłką kurierską albo
doręczyć osobiście na adres Organizatora tj. GPD Agency Sp. z o.o.
Sp.k. u. Roosevelta 18, 60-829 Poznań oryginał zdrapki z informacją o
nagrodzie głównej wraz z pismem przewodnim, które stanowi załącznik
nr 4 do Regulaminu. Oryginał zdrapki z informacją o nagrodzie głównej
musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej do 10 lutego 2022 roku.
Uzyskanie przez Organizatora oryginału zdrapki z informacją o nagrodzie
głównej jest warunkiem przekazania nagrody.
4.2. Zwycięzca, który po zdrapaniu warstwy zabezpieczającej ze zdrapki promocyjnej
dowiedział się o wygraniu nagrody I rzędu, o której mowa w punkcie 3.2. a lub 3.2.b
powinien najpóźniej do dnia 21 stycznia 2022 roku przesłać na adres
loteria.bp@gpd.com.pl skan/zdjęcie zdrapki promocyjnej z obu stron, w szczególności z
widoczną informacją o nagrodzie, która znajduje się na rewersie zdrapki oraz
skan/zdjęcie dowodu Zakupu promocyjnego (paragon, faktura lub kwit WZ w przypadku
płatności kartą flotową) w celu weryfikacji dokonania zakupu uprawniającego do wzięcia
udziału w Loterii. W ciągu 1 dnia roboczego zostanie wysłana w odpowiedzi zwrotnej na
przesłanego przez Zwycięzcę maila informacja o wyniku weryfikacji. Ponadto w
przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie podany również numer telefonu
komórkowego do jednego z przedstawicieli Organizatora, sprawującego nadzór nad
Loterią. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zwycięzca w ciągu 5 dni roboczych od
otrzymania maila o jej wyniku zobligowany jest:

a. przesłać bezpiecznie, poprzez dokument Word z nadanym hasłem
zgodnie z punktem 4.3, swoje dane niezbędne do weryfikacji warunku
opisanego w punkcie 1.8 i 2.1 oraz do przekazania nagrody I rzędu tj.
imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, seria i numeru dokumentu
potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty lub paszport)
oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres
zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo osoby wygrywającej do
celów związanych z ewidencją wydanych wygranych, których wartość
przekracza kwotę 2280 zł oraz adresu do korespondencji, na który ma
być wysłana nagroda.
b. oraz przesłać skan/zdjęcie z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z organizacją Loterii, której wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
c. przesłać skan/zdjęcie z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z
Regulaminem Loterii, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu
d. wysłać listem poleconym priorytetowym albo przesyłką kurierską albo
doręczyć osobiście na adres Organizatora tj. GPD Agency Sp. z o.o.
Sp.k. u. Roosevelta 18, 60-829 Poznań oryginał zdrapki z informacją o
nagrodzie I rzędu wraz z pismem przewodnim, które stanowi załącznik nr
4 do Regulaminu. Oryginał zdrapki z informacją o nagrodzie I rzędu musi
wpłynąć do Organizatora najpóźniej do 10 lutego 2022 roku. Uzyskanie
przez Organizatora oryginału zdrapki z informacją o nagrodzie rzędu jest
warunkiem przekazania nagrody.
4.3. Aby ustawić hasło dla pliku programu Word Zwycięzca powinien kliknąć pozycję Plik >
Informacje > Chroń dokument > Szyfruj przy użyciu hasła. Zostanie wyświetlony monit o
utworzenie hasła, a następnie o potwierdzenie hasła. Po dodaniu hasła do pliku należy
zapisać ten plik, aby hasło zostało uwzględnione. Hasło, wraz adresem e-mail, z którego
Zwycięzca przesłał dokument Word z wymaganymi danymi, o których mowa w punkcie
4.1 lub 4.2 należy przesłać SMSem na numer telefonu komórkowego, który został
podany w informacji o wyniku weryfikacji najpóźniej do końca dnia, w którym Zwycięzca
przesłał ww. dokument.
4.4. Weryfikacja warunków o których mowa w punktach 4.1.a-c i 4.2.a-c powyżej może
potrwać do 5 dni roboczych od momentu przesłania wymaganych informacji przez
Zwycięzcę. Organizator wskazuje, że weryfikacja, jak również poinformowanie
Zwycięzców o jej wyniku, będą dokonywane sukcesywnie, w miarę wpływu do
Organizatora wymaganych informacji i oryginałów zdrapek od poszczególnych
Zwycięzców. Zastrzega się, że Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o
wyniku ww. weryfikacji i fakcie otrzymania oryginału zdrapki przez Organizatora (jeżeli
zdrapka zostanie dostarczona) nie później niż 11 lutego 2022 roku. W przypadku
negatywnej weryfikacji Zwycięzcy lub niedostarczenia oryginału zdrapki w wymaganym
przez Regulamin terminie, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy.
4.5. Wydanie nagrody głównej może być poprzedzone uroczystym przekazaniem
symbolicznego czeku na wybranej przez Zwycięzcę Stacji. W przypadku spełnienia
przez Zwycięzcę warunków Regulaminu niezbędnych do otrzymania nagrody głównej
Organizator zastrzega, iż przy okazji przekazywania informacji o pozytywnej weryfikacji
o której mowa w punkcie 4.4. Regulaminu, zostanie uzgodniony dodatkowo termin
przekazania symbolicznego czeku oraz Stacja, na której ww. uroczystość ma się odbyć.
Ostateczny termin, w którym ww. wydanie symbolicznego czeku mogłoby się odbyć
przypada na 25 lutego 2022 roku. Organizator zastrzega iż, ww. uroczystość może się
odbyć wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z tym że w jednym dniu może
się odbyć wyłącznie jedno wydanie symbolicznego czeku. Nagroda główna zostanie
przelana na podany przez Zwycięzcę rachunek bankowy najpóźniej w ciągu 10 dni
roboczych od wydania symbolicznego czeku, jednak nie później niż do 11 marca 2022
roku. Dodatkowe nagrody pieniężne do nagród głównych zostaną pobrane przez

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Organizatora i przekazane na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
zgodnie z punktem 3.7 Regulaminu. Jeżeli:
− z przyczyn obiektywnych (np. choroba, zaplanowane wakacje, wyjazdy
służbowe itp.) Zwycięzca nie będzie mógł podać terminu, w którym mogłoby
uroczyste wydanie symbolicznego czeku się odbyć lub nie będzie mógł się
stawić w uzgodnionym terminie na ww. uroczystości lub
− nie stawi się na uroczyste wydanie symbolicznego czeku lub
− Organizator oraz Zwycięzca nie uzgodnią terminu uroczystego wydania
symbolicznego czeku lub
− z powodu siły wyższej, o której mowa w punkcie 8.2 nie będzie możliwe
zorganizowanie uroczystego wręczenia symbolicznego czeku lub
− decyzją Organizatora uroczyste wręczenie czeku nie obędzie się
nagroda główna zostanie przelana najpóźniej do 11 marca 2022 roku.
W przypadku pozytywnej weryfikacji oraz uzyskaniu oryginału zdrapki, nagrody I rzędu
zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres do
korespondencji podany przez Zwycięzcę zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu Loterii
najpóźniej do 25 lutego 2022 roku. Karty BP SuperCard, przypisane ww. nagrodom
zostaną doładowane odpowiednią kwotą dla danej nagrody najpóźniej w ciągu 5 dni
roboczych od dostarczenia. Dodatkowe nagrody pieniężne do nagród I rzędu zostaną
pobrane przez Organizatora i przekazane na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego zgodnie z punktem 3.7 Regulaminu.
Organizator zastrzega, iż nagrody I rzędu będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane
przez Zwycięzcę, pozostające w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
Ostateczny termin odebrania nagród I rzędu (kart prepaid BP SuperCard) upływa 4
marca 2022 roku. W przypadku kiedy jakikolwiek Zwycięzca nie odbierze nagrody I
rzędu ww. terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda taka przechodzi do
dyspozycji Zleceniodawcy.
Nagrody II rzędu, o których mowa w punktach 3.3.a-c i 3.3.f mogą być odebrane przez
Zwycięzcę na dowolnej Stacji Paliw BP lub Aral na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, po
przekazaniu zdrapki promocyjnej pracownikowi Stacji najpóźniej do 28 stycznia 2022
roku. Dodatkowo Zwycięzcy, nagród II rzędu, o których mowa w punktach 3.3.a i 3.3.f,
aby odebrać nagrodę powinni przekazać sprzedawcy kartę PAYABCK lub pokazać kod
kreskowy karty w aplikacji PAYBACK na swoim smartfonie w celu przyznania punktów
PAYBACK na jego konto PAYBACK. W przypadku kiedy Zwycięzca nie posiada karty
PAYBACK lub aplikacji PAYBACK, może poprosić sprzedawcę o wydanie karty
PAYBACK, a następnie będzie mógł odebrać nagrodę na zasadach dotyczących karty
PAYBACK opisanych powyżej. Pracownik Stacji, w przypadku podejrzenia, iż Zwycięzca
nie spełnia warunku pełnoletności, może poprosić o okazanie dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego wiek Zwycięzcy.
Nagrody II rzędu, o których mowa w punktach 3.3.d-e mogą być odebrane przez
Zwycięzcę na Stacjach BP z kawiarenkami Wild Bean Cafe, po przekazaniu zdrapki
promocyjnej pracownikowi Stacji najpóźniej do 28 stycznia 2022 roku. Lista stacji BP z
kawiarenkami
Wild
Bean
Cafe
dostępna
jest
na
stronie
www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/stacje_bp_wbc.
Ostateczny termin odebrania nagród II rzędu upływa 28 stycznia 2022 roku. W
przypadku kiedy jakikolwiek Zwycięzca nie odbierze nagrody ww. terminie, Zwycięzca
traci prawo do nagrody i nagroda taka przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Zwycięzców.
Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikające z
podania błędnych danych osobowych i teleadresowych lub związane z utratą lub zmianą
telefonu komórkowego, uniemożliwiającego skontaktowanie się ze Zwycięzcą.

4.13. Organizator jest obowiązany, na żądanie Uczestnika, wystawić imienne zaświadczenie
o uzyskanej przez niego wygranej.
4.14. Zasady skorzystania z Karty BP SuperCard określa regulamin znajdujący się na stronie
https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/karty_podarunkowe_bp_super
card.html.
4.15. Zasady wykorzystania punktów PAYBACK określa regulamin znajdujący się na stronie
https://www.payback.pl/regulamin.
4.16. Zwycięzca dowiaduje się o wygraniu nagrody poprzez zdrapanie warstwy
zabezpieczającej i odkrycie informacji z nagrodą, o której mowa w punkcie 2.3.a.
Ponadto lista Zwycięzców nagród głównych oraz nagród I rzędu, którzy spełnili warunki
Regulaminu uprawniające do otrzymania ww. nagród, w postaci imienia, pierwszej litery
nazwiska oraz 3 ostatnich cyfr numeru telefonu zostanie ogłoszona na stronie
www.bp.pl/loteria najpóźniej 14 lutego 2022 roku i pozostanie do 31 marca 2022 roku.
4.17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Zwycięzcę oryginału zdrapki
promocyjnej z informacją o nagrodzie głównej lub nagrodzie I rzędu, jej zniszczenie czy
zniekształcenie w taki sposób, że nie będzie czytelna treść zdrapki promocyjnej i
informacji o wygranej, posłużenie się taką zdrapką promocyjną przez inną osobę niż
Zwycięzca nagrody, brak dostarczenia przesyłki z oryginałem Zdrapki promocyjnej do
organizatora, w szczególności z uwagi na wysłanie jej listem zwykłym, oznaczenie
nieprawidłowo adresata przesyłki, nieopłacenie przesyłki kurierskiej, wysłanie po
terminie wskazanym w Regulaminie. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww.
sytuacji nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy
5. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia loterii promocyjnej.
Organizator najpóźniej dzień przed rozpoczęciem Loterii powołuje Wewnętrzną Komisję
Nadzoru, czuwającą nad prawidłowością i przebiegiem Loterii i wydaje regulamin jej
działania. Komisja sprawuje nadzór nad Loterią. Komisja będzie składała się z 3 osób,
wśród których będzie minimum jedna 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.
6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Terminy przedawnienia roszczeń
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii można zgłaszać
wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym),
firmy kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste na adres Organizatora (GPD Agency
Sp. z o.o. Sp.k. u. Roosevelta 18, 60-829 Poznań) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail loteria.bp@gpd.com.pl od 13 października 2021 roku
jednak nie później niż do 14 marca 2022 (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak
również datę, miejsce zdarzenia, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz
treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji
elektronicznej Uczestnik powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
6.3. W przypadku reklamacji przekazanych osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej,
rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o jej wyniku listem poleconym na adres
podany w reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od wpływu reklamacji do Organizatora
jednak nie później niż do 31 marca 2022 roku.
W przypadku reklamacji zgłoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o jej wyniku na adres elektroniczny
podany przez Uczestnika do komunikacji nastąpi w terminie 14 dni od wpływu reklamacji
do Organizatora jednak nie później niż do 31 marca 2022 roku.

6.4. Wszelkie roszczenia z tytułu 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. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w szczególności Zwycięzców nagród
o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP
7811902177, REGON 302860051. Uczestnik może wysyłać wiadomość na adres e-mail:
ochrona.danych@gpd.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych Uczestnika.
7.2. Administrator powierzył BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, prowadzącą na
terenie Polski działalność poprzez zarejestrowany oddział: BP Europa SE Oddział w
Polsce, ul. Pawia 9, 31-354 Kraków przetwarzanie danych Uczestników Loterii w celu
weryfikacji spełniania przez Zwycięzców warunku udziału w Loterii opisanego w
punkcie1.8.
7.3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej zgody Zwycięzców
nagród, o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 na przetwarzanie jego danych osobowych
do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem oraz rozliczeniem Loterii, w tym
wysłania nagród do Zwycięzców, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jeżeli
przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (np. przepisy podatkowe) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
czyli w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzieleniu
odpowiedzi na zapytania Uczestników, udzieleniu odpowiedzi na reklamacje,
dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
7.4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, w szczególności Zwycięzców są,
Zleceniodawca i jego upoważnieni pracownicy (w związku z powierzeniem
przetwarzania danych) oraz podwykonawcy, jak i podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni
pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora oraz
Zleceniodawcy w związku z realizacją Loterii oraz wydaniem nagród. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez
Uczestników do Administratora (co najmniej przez czas niezbędny do przeprowadzenia
i rozliczenia Loterii w tym do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników,
które są związane z Loterią), nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem
przechowywania dalszego jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa (np. przepisy podatkowe) lub jest to konieczne z uwagi na prawnie
uzasadniony interes Administratora.
7.5. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do
treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych.
7.6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych;
kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl.

7.7. W przypadku Zwycięzców nagród o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 wyrażenie przez
Zwycięzcę Loterii zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Zwycięzcę
danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do
wydania nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie
Zwycięzcy z Loterii oraz brak możliwości wydania nagrody.
7.8. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym
momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę należy
skontaktować się z Administratorem poprzez wysyłkę wiadomości email na adres:
ochrona.danych@gpd.com.pl
7.9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania
(zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw
trzecich.
8. Postanowienia końcowe:
8.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w okresie od 13 października 2021 roku do
31 marca 2022 roku w siedzibie Organizatora w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00
(dla osób pełnoletnich) oraz na stronie internetowej www.bp.pl/loteria.
8.2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności:
a. epidemie, choroby zakaźne, w tym wirus COVID-19 potocznie zwany
koronawirusem, w tym mutacje ww. wirusa
b. akty władzy, zarządzenia, polecenia władzy rządowej i samorządowej, władz
lokalnych, uprawnionych organów – w tym Inspekcji Sanitarnej, decyzje
administracyjne, wszelkie akty władz dotyczące Organizatora, niezależnie
od formy ich wydania, w tym także polecenia telefoniczne, ustne oraz
dokonywane innymi środkami łączności – związane z zagrożeniem
koronawirusem
będące jednocześnie poza kontrolą Organizatora, wpływające na działalność
Organizatora i uniemożliwiające przeprowadzenie uroczystości związanej z
przekazaniem symbolicznego czeku, o którym mowa w pkt. 4.4.
8.3. Wszelkie zmiany w Regulaminie dopuszczalne są wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się obowiązujące
przepisy prawa.
8.5. Przez pojęcie dni roboczych, rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
Świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, które przypadałyby w okresie od
poniedziałku do piątku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii „Urodzinowa loteria bp”
Informacje (grafiki) znajdujące się na zdrapkach promocyjnych dotyczące wygranej lub braku
wygranej:
1. Informacja o wygraniu nagrody głównej w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 30
tys. złotych

2. Informacja o wygraniu nagrody I rzędu w postaci „Zapas paliwa na cały rok”:

3. Informacja o wygraniu nagrody I rzędu w postaci „Zapas kawy na cały rok”:

4. Informacja o wygraniu nagrody II rzędu w postaci pakietu 30000 punktów PAYBACK:

5. Informacja o wygraniu nagrody II rzędu w postaci karty paliwowej BP SuperCard o
wartości jednostkowej brutto 300 zł:

6. Informacja o wygraniu nagrody II rzędu w postaci zimowego płynu do spryskiwaczy
BP o pojemności 4L:

7. Informacja o wygraniu nagrody II rzędu w postaci kawy Wild Bean Cafe (do wyboru:
duża kawa latte 400 ml, duża kawa cappuccino 400 ml, duża kawa biała 400 ml, duża
kawa czarna 400 ml):

8. Informacja o wygraniu nagrody II rzędu w postaci hot-doga z Berlinką (do wyboru:
mały hot-dog z Berlinką klasyczną lub mały hot-dog z Berlinką Kabanos Machos):

9. Informacja o wygraniu nagrody II rzędu w postaci pakietu 1000 punktów PAYBACK”

10. Informacja o braku wygranej:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii „Urodzinowa loteria bp”
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwycięzcy.

……………………………dnia…………………………….roku
Miejscowość

Data

…………………………………………………….
Imię i nazwisko zwycięzcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – GPD Agency sp. z o.o. sp.k. z
siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
KRS pod nr 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 moich danych osobowych,
przekazanych Administratorowi, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem oraz
rozliczeniem Loterii promocyjnej „Urodzinowa loteria bp”, w tym w szczególności wysłania mi
nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego od wygranej.
Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w
regulaminie Loterii promocyjnej „Urodzinowa loteria bp”. Mam świadomość, że wyrażenie
przeze mnie zgody oraz podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie
jest warunkiem koniecznym do wydania nagrody.
_________________
Podpis zwycięzcy

Załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii „Urodzinowa loteria bp”
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii „Urodzinowa loteria bp”

……………………………dnia…………………………….roku
Miejscowość

Data

…………………………………………………….
Imię i nazwisko zwycięzcy

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem loterii promocyjnej „Urodzinowa loteria bp”
oraz akceptuję jego treść.

_________________
Podpis zwycięzcy

Załącznik 4 do Regulaminu Loterii „Urodzinowa loteria bp”
Pismo przewodnie

……………………………dnia…………………………….roku
Miejscowość

Data

…………………………………………………….
Imię i nazwisko zwycięzcy

…………………………………………………….
adres e-mail

…………………………………………………….
numer telefonu

Przesyłam oryginał zdrapki promocyjnej z informacją o nagrodzie głównej/nagrodzie I rzędu*

_________________
Podpis zwycięzcy

*niepotrzebne skreślić

