REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
– LOTERIA PROMOCYJNA PPK W TFI PZU
(dalej zwany „Regulaminem Loterii”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem loterii promocyjnej „Loteria Promocyjna PPK w TFI
PZU“, zwanej dalej „Loterią” jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła
II 24, 00133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000019102, REGON 014981458, NIP 527-22-28-027, o kapitale
zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 13.000.000 zł, zwana
dalej „Organizatorem” lub „TFI PZU SA”.
2. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2094) („Ustawa
o grach hazardowych”), zezwolenia wydanego przez Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Regulaminu Loterii.
3. Celem Loterii jest zwiększenie wśród Uczestników PPK stopnia znajomości oferowanego przez Organizatora produktu jakim jest pracowniczy plan kapitałowy prowadzony przez Fundusz oraz zachęcenie Uczestników PPK do oszczędzania i dokonywania wpłat do PPK i dzięki temu
zwiększenie partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych prowadzonych przez Fundusz oferowany i zarządzany przez TFI PZU SA,
a także zachęcenie Uczestników PPK do korzystania z Serwisu inPZU.
4. Loteria organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Loteria trwa od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 8 czerwca 2022 r. włącznie. Czas trwania Loterii obejmuje okres reklamacyjny.

§2
DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie Loterii oznaczają:
1) Agent Transferowy – Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Postępu 21, 02676 Warszawa, któremu Fundusz
na podstawie umowy powierzył wykonywanie swoich obowiązków
w zakresie prowadzenia rejestru uczestników Funduszu;
2) Fundusz – PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
zarządzany przez TFI PZU SA, wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych pod numerem RFi 1635;
3) Nagroda – nagroda wskazana w § 4 ust. 1 Regulaminu;
4) Osoba uprawniona – osoba fizyczna wskazana przez Uczestnika
PPK lub spadkobierca Uczestnika PPK, które, na zasadach określonych
w Ustawie otrzymają środki zgromadzone na Rachunku PPK przez
Uczestnika PPK w przypadku jego śmierci;
5) Osoba zatrudniona:
a) pracownik, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających
na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7
września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz
młodocianych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
b) osoba wykonująca pracę nakładczą, która ukończyła 18. rok życia,
o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
c) członek rolniczej spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16
września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
d) osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, wykonująca pracę
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
e) członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnienia tych funkcji,
f) osoba wskazana w lit. a–d przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości
zasiłku macierzyńskiego
– podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych – zatrudniona w Podmiocie zatrudniającym;

6) Podmiot zatrudniający:
a) pracodawca, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy – w stosunku do Osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 5 lit. a,
b) nakładca – w stosunku do Osób zatrudnionych, o których mowa
w pkt 5 lit. b,
c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych –
w stosunku do Osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 5 lit. c,
d) zleceniodawca – w stosunku do Osób zatrudnionych, o których
mowa w pkt 5 lit. d,
e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do Osób
zatrudnionych, o których mowa w pkt 5 lit. e;
– który zawarł umowę o prowadzenie PKK z Funduszem w imieniu
i na rzecz Osób zatrudnionych w Podmiocie zatrudniającym;
7) PPK – pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w Ustawie
o PPK;
8) Rachunek PPK – zapis w rejestrze uczestników Funduszu lub
w subrejestrze uczestników Subfunduszu;
9) Regulamin korzystania z serwisu inPZU – Regulamin korzystania
z Serwisu inPZU wraz z załącznikami, stanowiący regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie inPZU
oraz na stronie pzu.pl;
10) Regulamin prowadzenia PPK – Regulamin prowadzenia
pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dostępny na stronie
emeryturaPPK.pzu.pl;
11) Serwis inPZU – serwis internetowy wykorzystywany przez
Organizatora do świadczenia usług polegających na udostępnianiu
informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz przyjmowaniu
zleceń w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie korzystania
z serwisu inPZU, w oparciu o system teleinformatyczny dostarczany
i utrzymywany przez Agenta Transferowego;
12) Subfundusz – subfundusz wyodrębniony w ramach Funduszu;
13) Uczestnik Loterii – Uczestnik PPK spełniający warunki określone
w Regulaminie Loterii, biorący udział w Loterii;
14) Uczestnik PPK – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia,
i w imieniu i na rzecz której Podmiot zatrudniający, o którym mowa
w Ustawie o PPK zawarł z Funduszem umowę o prowadzenie PPK
i która posiada otwarty Rachunek PPK w Funduszu;
15) Ustawa o PPK – ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1342);
16) Wypłata – dokonana na wniosek Uczestnika PPK wypłata środków
zgromadzonych w PPK na wskazany rachunek bankowy lub
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku spełnienia warunków określonych w Ustawie o PPK;
17) Wypłata transferowa – przekazanie środków na warunkach
określonych w Ustawie z jednego rachunku PPK:
a) na inny rachunek PPK,
b) na IKE małżonka zmarłego Uczestnika PPK lub na IKE Osoby
uprawnionej,
c) na PPE małżonka zmarłego Uczestnika PPK lub na PPE Osoby
uprawnionej,
d) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Uczestnika
PPK, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
e) na rachunek lokaty terminowej Uczestnika PPK prowadzony
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
f) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez
małżonka lub byłego małżonka Uczestnika PPK,
g) na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub
byłego małżonka Uczestnika PPK lub
h) do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną
w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
18) Zwrot – wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed
osiągnięciem przez Uczestnika PPK 60. roku życia na wniosek:
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a) Uczestnika PPK,
b) małżonka lub byłego małżonka Uczestnika PPK,
c) małżonka zmarłego Uczestnika PPK lub Osoby uprawnionej.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla Uczestników PPK,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych mających
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie najbliższej
rodziny pracowników Organizatora. Przez pracowników należy
rozumieć również osoby pozostające z Organizatorem w stosunku
cywilnoprawnym. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Uczestnik PPK może wziąć udział w Loterii na następujących
warunkach:
1) Uczestnik PPK posiada lub uzyska aktywny dostęp do swojego
Rachunku PPK w Serwisie inPZU, i w danych zapisanych w Serwisie
inPZU znajduje się adres jego poczty elektronicznej,
2) na co najmniej jednym Rachunku PPK Uczestnika PPK została
rozliczona co najmniej jedna wpłata, o której mowa w Ustawie
o PPK,
3) z żadnego Rachunku PPK Uczestnika PPK nie została zrealizowana
dyspozycja Wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku PPK, ani
nie została zrealizowana dyspozycja Wypłaty transferowej, ani nie
został zrealizowany wniosek o dokonanie Zwrotu, ani nie została
uwzględniona złożona Podmiotowi zatrudniającemu deklaracja
rezygnacji z dokonywania wpłat na którymkolwiek Rachunku PPK
Uczestnika PPK,
– przy czym warunki, o których mowa w pkt 1) – 3) muszą być
spełnione łącznie, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego daną
Turę losowania.
3. Dostęp do Serwisu inPZU, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), Uczestnik
PPK może uzyskać zarówno na podstawie otrzymanych danych do
logowania do Serwisu inPZU, jak i na podstawie Rejestracji w Serwisie
inPZU dokonanej przed uzyskaniem statusu Uczestnika PPK.
4. Loteria prowadzona jest z wykorzystaniem Serwisu inPZU.
5. W celu wzięcia udziału w Loterii Uczestnik PPK, który spełnia warunki
określone w ust. 1 i ust. 2, powinien w Serwisie inPZU zaznaczyć chęć
wzięcia udziału w Loterii, zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz
zaakceptować Regulamin Loterii. Raz zaznaczona chęć wzięcia udziału
w Loterii jest ważna przez cały okres trwania Loterii. Pierwszym
dniem zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Loterii jest 31 marca 2021 r.,
a ostatnim dniem zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Loterii jest 31
marca 2022 r.
6. Uczestnik Loterii będzie brać udział w każdej Turze losowania Loterii
– przez cały okres jej trwania, od dnia złożenia oświadczeń, o których
mowa w ust. 5, o ile warunki określone w ust. 1 i ust. 2 pozostają
spełnione na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego daną Turę
losowania.
7. Uczestnik Loterii może wycofać się z uczestnictwa w Loterii poprzez
przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora,
z dopiskiem: „Loteria Promocyjna PPK w TFI PZU”. Wycofanie się
z uczestnictwa w Loterii skutkuje pominięciem Uczestnika PPK
w losowaniu Nagród w Turze losowania następującej po otrzymaniu
przez Organizatora oświadczenia o wycofaniu się z uczestnictwa
w Loterii.
8. Realizacja na Rachunku PPK Uczestnika PPK którejkolwiek z dyspozycji
(wniosku, deklaracji) wymienionych w ust. 2 pkt 3 pozbawia go prawa
do udziału w Loterii począwszy od Tury losowania następującej po
miesiącu, w którym taka dyspozycja (wniosek, deklaracja) została
zrealizowana.
§4
NAGRODY
1. Nagrodami (rzeczowo-pieniężnymi) „Nagroda” w Loterii są 24
(słownie: dwadzieścia cztery): telefony Apple iPhone 11 wraz ze
świadczeniem pieniężnym o łącznej wartości 3889 zł każda (słownie:
trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).
2. Nagroda rzeczowo-pieniężna, o której mowa w ust. 1, o łącznej
wartości 3889 zł każda (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt
dziewięć złotych) składa się z części rzeczowej o wartości 3.500 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych) i części pieniężnej w kwocie
389 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych).
3. Od każdej z wydawanych nagród rzeczowo-pieniężnych zostanie
naliczony i pobrany 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych w kwocie 389 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć
złotych) i odprowadzony przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi
przepisami do właściwego dla Organizatora urzędu skarbowego.

Celem uniknięcia wątpliwości, część pieniężna Nagrody w kwocie
389 zł nie zostanie wypłacona Laureatowi.
4. Łączna wartość Nagród (pula Nagród) przeznaczona na wygrane
w Loterii wynosi 93.336 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące
trzysta trzydzieści sześć złotych).
5. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na
nagrodę innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną. Laureat
nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
6. Uczestnik Loterii może wygrać więcej niż jedną Nagrodę biorąc udział
w więcej niż w jednej Turze losowania z zastrzeżeniem, że w każdej
Turze losowania Uczestnik Loterii może zostać wylosowany tylko
jeden raz oraz z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Loterii.

§5
LOSOWANIE NAGRÓD
1. Nagrody przyznawane są w wyniku losowania. Losowanie odbywa się
w 12 (słownie: dwanaście) turach losowania („Tura”) w dniach:
1) 14 maja 2021 r. – 1 Tura;
2) 17 czerwca 2021 r. – 2 Tura;
3) 15 lipca 2021 r. – 3 Tura;
4) 18 sierpnia 2021 r. – 4 Tura;
5) 16 września 2021 r. – 5 Tura;
6) 14 października 2021 r. – 6 Tura;
7) 17 listopada 2021 r. – 7 Tura;
8) 15 grudnia 2021 r. – 8 Tura;
9) 19 stycznia 2022 r. – 9 Tura;
10) 16 lutego 2022 r. – 10 Tura;
11) 17 marca 2022 r. – 11 Tura;
12) 8 kwietnia 2022 r. – 12 Tura.
2. W każdej Turze do wygrania są: 2 (słownie: dwie) Nagrody (przy czym
każda Nagroda rzeczowo – pieniężna to łącznie: 1 telefon i 1 nagroda
pieniężna w kwocie 389 zł).
3. W jednej Turze Uczestnik Loterii może być wylosowany tylko jeden raz,
niezależnie od liczby posiadanych Rachunków PPK.
4. Losowanie zostanie przeprowadzone spośród Uczestników Loterii
spełniających warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2
Regulaminu Loterii na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego daną
Turę losowania.
5. Losowanie odbywa się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji.
6. Losowanie odbywa się spośród Uczestników Loterii spełniających
warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Loterii,
których dane zostaną przekazane Organizatorowi przez Agenta
Transferowego przed każdą z Tur losowania. Organizator otrzymuje od
Agenta Transferowego zestawienie Rachunków PPK Uczestników PPK
spełniających warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2
z przyporządkowanymi numerami porządkowymi.
7. Losowanie polega na wyjęciu z urny, przez osobę wyznaczoną przez
Organizatora, kartonika z numerem porządkowym, który następnie
zostanie dopasowany do Rachunku PPK Uczestnika Loterii. W każdej
Turze wylosowanych będzie 2 (dwóch) laureatów oraz 2 (dwie) osoby
rezerwowe. Każda z wylosowanych osób rezerwowych przypisana
będzie do danego laureata.
8. Z przebiegu losowania Komisja sporządza protokół losowania.

§6
WYNIK LOTERII i WYDAWANIE NAGRÓD
1. O wygraniu Nagrody Organizator informuje laureatów w terminie 5 dni
roboczych od dnia losowania w każdej Turze, na adres poczty
elektronicznej Uczestnika przypisany do jego Rachunku PPK w Serwisie
inPZU. W wiadomości o wygraniu Nagrody, Organizator poinformuje
Uczestnika Loterii – laureata o konieczności przekazania danych,
o których mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od momentu
wysłania przez Organizatora wiadomości o wygraniu Nagrody. Dane,
o których mowa w ust. 3 powinny zostać przesłane na adres poczty
elektronicznej Organizatora loteriappk@pzu.pl. Niezależnie od
wysłania wiadomości na adres poczty elektronicznej laureata,
Organizator może, w przypadku posiadania numeru telefonu laureata,
przed upływem 3 dni roboczych od momentu wysłania wiadomości
o wygraniu Nagrody, zadzwonić do laureata z informacją o wygraniu
nagrody, konieczności sprawdzenia poczty elektronicznej i przekazania
danych, o których mowa w ust. 3.
2. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom Loterii (laureatom) w terminie
10 dni roboczych od dnia poinformowania Uczestnika Loterii
o przyznanej wygranej, na adres korespondencyjny przypisany do
Uczestnika PPK w Serwisie inPZU, pod warunkiem otrzymania od
laureata wszystkich danych, o których mowa w ust. 3. W przypadku
niedoręczenia Organizatorowi wszystkich wymaganych danych,
o których mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych, uprawnienie do
Nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do
danego laureata. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie
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odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata
Nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie przekaże
Organizatorowi wszelkich informacji, o których mowa w ust. 3
w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania wiadomości
o przyznaniu Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
3. Przed wydaniem Nagrody, laureat jest zobowiązany przekazać
Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko, rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.
4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Koszty wysyłki Nagród ponosi Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wyników Loterii
na stronie Organizatora www.pzu.pl/tfi po przeprowadzeniu procedury
weryfikacji przez Organizatora. Publikowane mogą być następujące
dane laureatów Loterii: imię, pierwsza litera nazwiska, miejscowość
oraz przyznana Nagroda.
7. Organizator na żądanie Uczestnika Loterii – laureata, wystawi imienne
zaświadczenie o uzyskanej wygranej.
§7
ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZENIA LOTERII
1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii nadzór sprawuje komisja powoływana spośród pracowników Organizatora („Komisja”). W skład Komisji
wchodzą osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu
przepisów Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu Loterii.
2. Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez
Organizatora.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności w zakresie
zasad lub przebiegu Loterii, postanowień Regulaminu Loterii
rozstrzygane są przez Komisję.

§8
TRYB I TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ
1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 18 maja 2022 r. Datą
zgłoszenia reklamacji jest data wpływu reklamacji do Organizatora.
Reklamacje doręczone po dniu 18 maja 2022 r. nie będą rozpatrywane.
2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
3. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby
Organizatora z dopiskiem „Loteria TFI PZU” lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres loteriappk@pzu.pl. Reklamacja powinna
zawierać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier
hazardowych, imię i nazwisko Uczestnika Loterii, jego adres
zamieszkania, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
rodzaj gry oraz treść żądania. Reklamacja powinna zawierać dokładny
opis i powód jej złożenia. W przypadku zgłoszenia reklamacji za
pomocą poczty elektronicznej Uczestnik Loterii powinien podać
dodatkowo adres e-mail do komunikacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w § 7
Regulaminu Loterii.
5. Organizator powiadamia Uczestnika Loterii składającego reklamację
o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego – w przypadku
reklamacji złożonych listem poleconym lub za pomocą wiadomości email w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji przez Organizatora. Termin uważa się za
zachowany jeśli Organizator wyśle odpowiedź na reklamację
w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem
6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
7. Uczestnicy Loterii mogą dochodzić roszczeń przed sądem
powszechnym.

§9
DANE OSOBOWE
1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych
przetwarzanych w celu Loterii.
2. W związku z organizacją Loterii Organizator przetwarza następujące
dane: imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia, adres e-mail oraz
numer telefonu Uczestnika Loterii, numer Rachunku PPK Uczestnika
Loterii.
3. Uczestnik Loterii wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych na zasadach określonych w Regulaminie Loterii oraz
Rozporządzenia 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.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym konsekwencją odmowy wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia
udziału w Loterii. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu w swoje dane,
prawo ich poprawienia oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia
danych osobowych przez zakończeniem Loterii oznacza rezygnację
z udziału w Loterii w tym z losowania Nagród.
5. Na podstawie niniejszego Regulaminu Loterii powyżej wskazane dane
osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w związku
z uczestnictwem w Loterii, w tym w celu przystąpienia do niej, weryfikacji
warunków uczestnictwa w Loterii, wykonania praw i obowiązków
związanych z Loterią w okresie jej obowiązywania, w celu postępowań
reklamacyjnych związanych z Loterią, a także w celu archiwizacyjnym.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warunku udziału
w Loterii. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych w związku z uczestnictwem w PPK, znajdują się
w Regulaminie prowadzenia PPK.
6. W przypadku laureatów Nagród dane osobowe przetwarzane są
ponadto w celu: realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia
o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych
wygranych, na potrzeby kontroli celno – skarbowej, a także w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
7. W sprawie ochrony danych osobowych Uczestnik Loterii może
skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) w TFI PZU SA:
e-mail IODtfi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Loterii oznacza zgodę Uczestnika Loterii na warunki Loterii
określone w Regulaminie Loterii.
2. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora (w dni
powszednie w godz. 9.00 – 17.00) przez cały okres trwania Loterii oraz
na stronie internetowej www.pzu.pl/tfi. W sprawach nieuregulowanych
w Regulaminie Loterii zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy o grach hazardowych, Ustawy o PPK,
a także Regulaminu korzystania z serwisu inPZU.
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