Regulamin Loterii Promocyjnej „Loteria HOCHLAND”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod
nazwą „Loteria HOCHLAND”
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest
spółka V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa
10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000429425, NIP 779-24-07-300, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych.
Loteria organizowana jest w celu promocji wśród konsumentów produktów Hochland Polska sp. z o.o.,
wskazanych w treści pkt 6 niniejszego Regulaminu.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu.
4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 15.12.2019 r. do dnia 29.10.2020 r. Czas trwania Loterii obejmuje sprzedaż
promocyjną (od dnia 15.12.2019 r. do dnia 6.04.2020 r. z zastrzeżeniem pkt 7), zgłoszenia do Loterii
(od dnia 11.02.2020 r. do dnia 6.04.2020 r. z zastrzeżeniem pkt 51), wydanie nagród i postępowanie
reklamacyjne.
6. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie nabyte przez Uczestnika w sklepie detalicznym na
terenie Polski, oznaczone znakiem promocyjnym (zwanym dalej w treści Regulaminu „Znakiem
Promocyjnym”) o wyglądzie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, następujące
produkty marki Hochland:
1) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 135 g,
2) Hochland Kanapkowy z Szynką serek kremowy twarogowy 135 g,
3) Hochland Kanapkowy z Ogórkiem i Koperkiem serek kremowy twarogowy 135 g,
4) Hochland Kanapkowy z Prażoną Cebulką serek kremowy twarogowy 135 g,
5) Hochland Kanapkowy ze Szczypiorkiem serek kremowy twarogowy 135 g,
6) Hochland Kanapkowy z Czosnkiem i Ziołami serek kremowy twarogowy 135 g,
7) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 240 g,
8) Hochland Kanapkowy Śmietankowy Mini serek kremowy twarogowy 120g,
9) Hochland Kanapkowy Śmietankowy + ze Szczypiorkiem Mini serek kremowy twarogowy
120g,
10) Hochland Kanapkowy Śmietankowy + z Ogórkiem i koperkiem Mini serek kremowy
twarogowy 120g,
11) Hochland Gouda ser żółty w plastrach 135 g,
12) Hochland Gouda Wędzona ser żółty w plastrach 135 g,
13) Hochland Edamski ser żółty w plastrach 135 g,
14) Hochland Maasdamer ser żółty w plastrach 135 g,
15) Hochland Tylżycki ser żółty w plastrach 135 g,
16) Hochland Burger&Toast ser żółty w plastrach 135g,
17) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
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18) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
19) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
20) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
21) Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
22) Hochland Grzybobranie ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
23) Hochland Cztery Sery ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
24) Hochland Kwartett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
25) Hochland Tercett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
26) Hochland Sortett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
27) Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
28) Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
29) Hochland Gouda ser kremowy topiony w kubku z Goudą 140 g,
30) Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w kubku z Maasdamerem 140 g,
31) Hochland Gouda z Pomidorami i Szczypiorkiem ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
pomidorami i szczypiorkiem 140 g,
32) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w kubku z Emmentalerem 140 g,
33) Hochland Gouda z Szynką i Cebulką ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
szynką i cebulką 140 g,
34) Hochland Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
35) Hochland Tost ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
36) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
37) Hochland ze Szczypiorkiem ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
38) Hochland Cheddar ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
39) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w plastrach z Emmentalerem 130 g,
40) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
41) Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w plastrach z Maasdamerem 130 g,
42) Hochland Fit Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
43) Hochland Na Gorąco! z Szynką i Pieczarkami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
44) Hochland Na Gorąco! z Pomidorami i Ziołami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
45) Hochland Na Gorąco! z Salami i Chili ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
46) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 100g,
47) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 90g,
48) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 100g,
49) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
50) Hochland ze Szczypiorkiem i Cebulą ser kremowy topiony w bloczku 100g,
51) Hochland ze Szczypiorkiem i Cebulą ser kremowy topiony w bloczku 90g,
52) Hochland z Papryką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
53) Hochland z Pieczarkami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
54) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w bloczku z Emmentalerem 90g,
55) Hochland Gouda ser kremowy topiony w bloczku z Goudą 90g,
56) Hochland z Salami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
57) Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w bloczku 90g.
- zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. Tylko Produkt Promocyjny zawierający Znak Promocyjny
bierze udział w Loterii.
W przypadków Produktów Promocyjnych wskazanych powyżej w pkt 6 od ust. 1) do ust. 45) - pod
Znakiem Promocyjnym znajduje się zdrapka, pod którą ukryty jest unikalny 9 – znakowy
alfanumeryczny kod, uprawniający do udziału w Loterii, zwany dalej „Kodem”.
W przypadków Produktów Promocyjnych, wskazanych powyżej w pkt 6 od ust. 46) do ust. 57) – na
wewnętrznej stronie papierowej etykiety znajduje się kod z unikalnym 9–znakowym alfanumerycznym
kodem uprawniającym do udziału w Loterii zwanym dalej „Kodem”.

2

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii
rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 15.12.2019 r. i kończy w dniu 6.04.2020 r. lub wcześniej, po
wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych. Nabycie Produktu Promocyjnego po dniu 6.04.2020
r. nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Udział w Loterii jest dobrowolny.
NAGRODY W LOTERII
8. Wykaz nagród:
W Loterii przewidziano 5 (pięć) Nagród głównych, po 1 (jednej) Nagrodzie głównej dla każdego z 5
laureatów tej nagrody. Każda z Nagród głównych składać się będzie z samochodu marki Jeep
Renegade Model MY20 Limited GSE T3 Turbo 120 KM M6, silnik o pojemności 999 cm³, kolor czarny
oklejony na żółty kolor o wartości 105.450 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości
11.717 zł (dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego od
wygranej w Loterii przez Organizatora). Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku
dochodowego z wygranej Nagrody głównej. Łączna wartość 5 (pięciu) Nagród głównych wyniesie
585.835 zł brutto.
W loterii przewidziano 1400 (tysiąc czterysta) Nagród II stopnia w postaci nagrody pieniężnej
w wysokości 100 zł, po 1 (jednej) Nagrodzie II stopnia dla każdego z 1400 (tysiąc czterystu) laureatów
tej nagrody. Łączna wartość 1400 (tysiąc czterystu) Nagród II stopnia wyniesie 140.000 zł brutto.
Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 725.835 zł.
9. DANE OSOBOWE
I. Przetwarzanie danych osobowych przez Hochland Polska Sp. z o.o.
1) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii
(a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również
ich przedstawicieli lub opiekunów) jest spółka Hochland Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106528 NIP: 566-0013-371, kapitał zakładowy 19 885 800,00 złotych (dalej „Hochland Polska”).
Z Administratorem można się skontaktować pod adresem jego siedziby lub
daneosobowe@hochland.com.
2) Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z wymogami 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 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej „RODO”).
3) Hochland Polska przetwarza dane osobowe w celu organizacji Loterii, w tym w celu
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W przypadku, w którym osoba wyrazi zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych od Hochland Polska, dane osobowe będą przetwarzane
także w celu wysyłki takich informacji.
4) Hochland Polska przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na ich
przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu realizacji swoich prawnie
uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegających na dochodzeniu, ustaleniu
lub obronie przed roszczeniami; w przypadku, w którym osoba wyrazi zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych od Hochland Polska, dane osobowe będą przetwarzane także w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Hochland Polska, polegającego na realizacji
działań marketingowych wobec osób, które zgodę wyraziły.
5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii następuje
w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’. W przypadku cofnięcia zgody, dotychczasowe
zgłoszenia Uczestnika nie wezmą udziału w losowaniu, i utraci on prawo do otrzymania
Nagrody. Zakres przetwarzanych przez Hochland Polska Sp. z o.o. danych osobowych
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6)

7)
8)

9)

10)

obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail (dotyczy Uczestników
Loterii, a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
również ich przedstawicieli lub opiekunów )
Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Administratora oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. Organizator jako podmiot świadczący usługi
marketingowe związane z organizacją Loterii, dostawcy usług informatycznych i wsparcia
technicznego, doradcy księgowi i prawni itp.), które muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji swoich zadań.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe Uczestników Loterii (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej
zdolności do czynności prawnych, również ich przedstawicieli lub opiekunów) będą
przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo przez okres 6 m-cy po jej
zakończeniu jako czas niezbędny do obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości wzięcia udziału w Loterii, a w przypadku Uczestników będących
Laureatami – brakiem możliwości wydania Nagrody.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym profilowania.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
1) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów Loterii (a w przypadku,
gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również jego
przedstawicieli lub opiekunów) w zakresie, w którym będą one przetwarzane w celu realizacji
obowiązku wynikającego z art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847),
a także informacje dotyczące zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska
politycznego lub członka rodziny (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki Regulaminu
i została mu przyznana Nagroda główna) oraz dane osobowe Uczestników w zakresie
ewentualnych postępowań reklamacyjnych jest Organizator, tj. Spółka V&P Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000429425, NIP 779-24-07-300. Z Administratorem danych osobowych w osobie V&P
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. można się skontaktować pod adresem jego
siedziby lub:rodo@vip.com.pl
2) Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z wymogami 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 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U
z 2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej „RODO”).
3) Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20
Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847), a także w celu realizacji obowiązku
wynikającego z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018 poz. 723) w zakresie otrzymania informacji dotyczącej zajmowania/niezajmowania
eksponowanego stanowiska politycznego (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki
Regulaminu i została mu przyznana Nagroda główna) lub członka jego rodziny oraz w celu
prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
4) Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celu niezbędności przetwarzania danych
osobowych do realizacji umowy o świadczenie usług na rzecz osoby, która założyła konto (art.
6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby
składającej reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o grach hazardowych, zaś osoby
wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1
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Ustawy o grach hazardowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
dotyczących zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego jest
niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
Organizatorze określonego w art. 46 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania nagrody następuje w drodze
kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’. W przypadku cofnięcia zgody, dotychczasowe zgłoszenia Uczestnika
nie wezmą udziału w losowaniu, i utraci on prawo do otrzymania Nagrody.
5)
Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje:
 imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer konta bankowego
(dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki określone w pkt 17 lub 29 Regulaminu,
a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, dotyczy
również ich przedstawicieli lub opiekunów),
 imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres 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 33 Regulaminu, a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, dotyczy również ich przedstawicieli lub opiekunów).
 imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania
i obywatelstwo) - dotyczy laureata, który zażąda wystawienia zaświadczenia o uzyskanej
wygranej.
 informacje dotyczące zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
lub członka rodziny (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki Regulaminu i została mu
przyznana Nagroda główna)
6) Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Organizatora oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Organizatora (tj. dostawcy usług informatycznych i wsparcia
technicznego, doradcy księgowi i prawni itp.), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
swoich zadań.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe Uczestnika (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, również jego przedstawicieli lub opiekunów), który przedłożył swoje dane
Organizatorowi jako administratorowi danych osobowych zgodnie z pkt 17 lub 29 lub 33 Regulaminu
będą przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie
nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania
nagrody, w celu udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w Loterii, a w przypadku Uczestników będących Laureatami- brakiem
możliwości wydania Nagrody.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania.
III. Informacje o prawach przysługujących podmiotowi danych.
Osobom przysługuje prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych,
 cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w Loterii przez Uczestnika. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu wydania nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody przez laureata Loterii.
IV. Infolinia
Dane osobowe w postaci numeru telefonu Uczestnika, który bezpośrednio skontaktuje się z numerem
infolinii Loterii, będą przetwarzane przez Organizatora Loterii na podstawie zgody Uczestnika
wyrażonej przez prośbę o oddzwonienie na podany przez niego numer wyłącznie w zakresie
potrzebnym do oddzwonienia do Uczestnika przez pracownika infolinii Loterii, po czym ten numer
telefonu będzie zanonimizowany.
UCZESTNICY LOTERII
10. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego Regulaminu), zamieszkała na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, występująca w niniejszej Loterii w charakterze konsumenta w
rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego i spełniająca warunki Regulaminu. W Loterii nie
mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Uczestnik identyfikowany jest poprzez dane osobowe podane przez siebie: e-mail oraz numer telefonu
w Formularzu rejestracyjnym do Loterii (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, również ich przedstawicieli lub opiekunów). W przypadku gdy do Loterii zgłasza
się osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, musi posiadać zgodę
przedstawiciela lub opiekuna ustawowego na udział w Loterii. W przypadku, gdy Nagrodę główną lub
Nagrodę II stopnia wygra osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, wszystkie
formularze, oświadczenia, kwestionariusze i dokumenty, o których mowa w kolejnych
postanowieniach Regulaminu, wypełnia przedstawiciel lub opiekun ustawowy, a nagroda wydawana
jest przedstawicielowi lub opiekunowi ustawowemu.
11. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać członkowie Zarządu i pracownicy Organizatora oraz
Hochland Polska sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny 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 świadcząca
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).
12. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
13. Aby wziąć udział w Loterii należy łącznie spełnić poniższe warunki:
a) w dniach od 15.12.2019 r. do 6.04.2020 r. nabyć co najmniej jeden Produkt Promocyjny.
b) w dniach od 11.02.2020 r. do 6.04.2020 r., z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu (data wpływu
zgłoszenia na serwer obsługujący Loterię) dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Loterii poprzez
wpisanie Kodu oraz zaznaczenie pola z captcha na stronie www.loteria-hochland.pl.
c) zachować fragment opakowania Produktu Promocyjnego wraz z Kodem, przy czym treść
Kodu powinna być widoczna oraz tożsama z Kodem, który Uczestnik zgłosił do Loterii
d) wypełnić Formularz rejestracyjny w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wszystkich fragmentów opakowań
Promocyjnych wraz ze zgłoszonymi do Loterii Kodami do zakończenia Loterii.

Produktów

14. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD II STOPNIA.
a) Po wpisaniu Kodu oraz zaznaczeniu pola z captcha zgodnie z pkt 13 b) Regulaminu (z
zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu), system loteryjny sprawdza, czy wpisany Kod jest
pierwszym prawidłowym Kodem, który został nadesłany i odnotowany w systemie loteryjnym
po upływie daty i godziny przypisanej do nagrody. Nagrody są wygrywane w kolejności
przypisanej w wykazie złożonym u notariusza zgodnie z pkt 53 Regulaminu.
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W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie wpisze Kodu pomiędzy dwiema nagrodami
wskazanymi w wykazie, o którym mowa powyżej, niewygrana nagroda jest wygrywana przez
pierwszego Uczestnika, który wpisze Kod w kolejnym przedziale czasowym, do którego
przypisana jest już kolejna nagroda. Uczestnik, który wpisze Kod jako drugi, otrzyma kolejną
nagrodę (pierwszą przypisaną do tego przedziału czasowego).
b) W przypadku, gdy po wpisaniu Kodu oraz zaznaczeniu pola z captcha zgodnie z pkt 13 b)
Regulaminu (z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu), na ekranie urządzenia, za pomocą którego
Uczestnik wpisał Kod wyświetli się informacja o wygranej w wysokości 100 zł - oznacza to, iż
Uczestnik wygrał Nagrodę II stopnia. Następnie Uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie
formularza rejestracyjnego zwanego dalej „Formularzem rejestracyjnym” do Loterii, a także
kwestionariusza w celu odbioru Nagrody II stopnia oraz do wzięcia udziału w losowaniu
Nagród głównych. Dokończenie rejestracji jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
losowaniu Nagród głównych.
c) W przypadku, gdy po wpisaniu Kodu oraz zaznaczeniu pola z captcha zgodnie z pkt 13 b)
Regulaminu (z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu), na ekranie urządzenia, za pomocą którego
Uczestnik wpisał Kod zostanie wyświetlona informacja o braku wygranej w wysokości 100 zł –
oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał Nagrody II stopnia w danej chwili. W celu wzięcia udziału
w losowaniu Nagród głównych oraz w ewentualnym losowaniu dodatkowym o którym mowa w
pkt 28 Regulaminu, Uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie Formularza rejestracyjnego
do Loterii.
15.1a W przypadku wygrania Nagrody II stopnia, Uczestnik zobowiązany jest bezpośrednio po
pojawieniu się informacji o wygranej nagrodzie wypełnić Formularz rejestracyjny do Loterii poprzez
wpisanie:
- imienia i nazwiska,
- numeru telefonu kontaktowego,
- adresu e-mail,
- powtórne wpisanie tego samego adresu e-mail,
oraz poprzez potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii zaznaczając odpowiednie pole
Formularza rejestracyjnego do Loterii.
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’
oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika jego adres elektroniczny w
celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.
15.1b Dodatkowo uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Hochland Polska Sp. z o. o.,
informacji handlowych o produktach i usługach Hochland, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (SMS lub e-mail) w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, z
zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody wysyłając
wiadomość mailową na następujący adres e-mail. daneosobowe@hochland.com.
Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.
15.1c Wymóg wypełnienia Formularza rejestracyjnego bezpośrednio po pojawieniu się informacji
o wygranej nagrodzie, oznacza w szczególności, iż Uczestnik nie powinien w międzyczasie wyłączać
lub restartować komputera bądź urządzenia służącego mu do dokonania zgłoszenia, ani wyłączać
przeglądarki internetowej lub karty bądź strony w tej przeglądarce, na której dokonał zgłoszenia.
Po prawidłowej rejestracji, na stronie internetowej ukaże się komunikat informujący, że wypełniony
Formularz rejestracyjny został zarejestrowany.
15.2. Formularz rejestracyjny do Loterii będzie również zawierał checkbox z zapytaniem, czy
Uczestnik jest osobą pełnoletnią, czy jeżeli jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności
prawnych posiada zgodę przedstawiciela lub opiekuna ustawowego na wzięcie udziału w Loterii.
15.3 Formularz rejestracyjny do Loterii będzie również zawierał checkbox z zapytaniem, czy Uczestnik
chce założyć konto, w celu ułatwienia dokonywania kolejnych Kodów do Loterii. Jeśli Uczestnik chce
założyć konto, zobowiązany jest zaznaczyć powyższy checkbox oraz potwierdzić zapoznanie się
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z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, wpisać ustanowione przez siebie hasło
dostępu do swojego konta, a następnie powtórzyć podane hasło. W celu zakończenia procesu
zakładania konta, Uczestnik zostanie poproszony o aktywację konta klikając w link aktywacyjny
otrzymany na podany adres e-mail.
Jeśli Uczestnik spełni warunki niezbędne do utworzenia konta, po ukazaniu się komunikatu, iż
wypełniony Formularz rejestracyjny został zarejestrowany do Loterii, Uczestnik otrzymuje status
Uczestnika zarejestrowanego w Loterii i zostaje utworzone konto Uczestnika zwane dalej „Kontem
Uczestnika”.
W przypadku spełnienia po raz kolejny warunku nabycia Produktu Promocyjnego określonego w pkt
13a) i chęci zgłoszenia kolejnego Kodu do Loterii, Uczestnik, który:
 nie założył Konta Uczestnika zobowiązany jest spełnić ponownie warunki określone w pkt 13b)
i 15.1, z zastrzeżeniem iż każdy Uczestnik, który nie założył Konta Uczestnika może to zrobić,
podczas kolejnego zgłaszania Kodu do Loterii.
 założył Konto Uczestnika zobowiązany jest po zalogowaniu się na swoje Konto Uczestnika
spełnić tylko warunki określone w pkt 13b).
16. Każdy prawidłowo wypełniony Formularz rejestracyjny do Loterii lub zgłoszony Kod (dotyczy
Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia Kodu do Loterii za pomocą Konta) zgodnie z zasadą opisaną
w pkt 15.1 lub 15.3 bierze udział w losowaniu nagród głównych.
Warunki odbioru Nagrody II stopnia
17. Aby odebrać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz do odbioru nagrody
w jeden z wybranych sposobów.
I sposób
Bezpośrednio po otrzymaniu na stronie tekstowego potwierdzenia zarejestrowania Formularza
rejestracyjnego do Loterii, pojawia się informacja iż klikając przycisk „Dalej”, Uczestnik może wypełnić
kwestionariusz do odbioru nagrody poprzez:
 podanie imienia i nazwiska (zgodnego z podanym podczas rejestracji do Loterii),
 podanie numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przelać nagrodę,
 podanie imienia i nazwiska posiadacza ww. rachunku bankowego (w przypadku, jeśli nie jest
to rachunek bankowy Uczestnika),
 podanie imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego lub opiekuna ustawowego Uczestnika
(w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych),
 złożenie przez Uczestnika oświadczenia o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie
nagrody w Loterii zgodnie z pkt 11 Regulaminu niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie
w formularzu on-line checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,
 wgranie do formularza on-line czytelnego zdjęcia fragmentu opakowania Produktu
Promocyjnego z widocznym zwycięskim Kodem (w postaci skanu lub zdjęcia w formacie JPG
lub PDF o max rozmiarze maksymalnie 10 MB) poprzez skorzystanie z funkcji tego formularza
polegającej na możliwości dołączenia pliku ze skanem lub zdjęciem.
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wydania nagrody w drodze kliknięcia
przycisku ,,Wyślij’’.
W przypadku, gdy podczas wypełniania powyższego kwestionariusza Uczestnik wyłączy lub
zrestartuje komputer bądź urządzenie służące mu do wypełniania kwestionariusza, albo wyłączy
przeglądarkę internetową lub kartę bądź stronę w tej przeglądarce, wówczas może ponownie wypełnić
kwestionariusz za pomocą sposobu II (opisanego poniżej).
Jeśli Uczestnik nie wypełni powyższego kwestionariusza lub nie wypełni go za pomocą sposobu II
(opisanego poniżej) lub kwestionariusz zostanie nieprawidłowo uzupełniony, wówczas nie jest
uwzględniany w Loterii i nagroda nie jest przyznawana. Nieprzyznana nagroda przechodzi do puli
nagród losowanych podczas losowania dodatkowego o którym mowa w pkt 28 Regulaminu.
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II sposób
Bezpośrednio po otrzymaniu na stronie tekstowego potwierdzenia zarejestrowania Formularza
rejestracyjnego do Loterii, Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail
informację o warunkach, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę oraz link do kwestionariusza online, którego prawidłowe wypełnienie w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila od
Organizatora, jest warunkiem wydania nagrody. Prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika
kwestionariusza on-line będzie polegać na (z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu):
 podanie imienia i nazwiska (zgodnego z podanym podczas rejestracji do Loterii),
 podaniu numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przelać nagrodę,
 podaniu imienia i nazwiska posiadacza ww. rachunku bankowego (w przypadku, jeśli nie jest
to rachunek bankowy Uczestnika),
 podaniu imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego lub opiekuna ustawowego Uczestnika
(w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych),
 złożenia przez Uczestnika oświadczenia o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie
nagrody w Loterii zgodnie z pkt 11 Regulaminu niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie
w kwestionariuszu on-line checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,
 wgraniu do kwestionariusza on-line czytelnego zdjęcia fragmentu opakowania Produktu
Promocyjnego z widocznym zwycięskim Kodem (w postaci skanu lub zdjęcia w formacie JPG
lub PDF o max rozmiarze maksymalnie 10 MB) poprzez skorzystanie z funkcji tego
kwestionariusza polegającej na możliwości dołączenia pliku ze skanem lub zdjęciem.
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wydania nagrody w drodze kliknięcia
przycisku ,,Wyślij’’.
Jeśli wypełniony kwestionariusz on-line dotrze do Organizatora w terminie późniejszym niż wskazany
powyżej lub zostanie nieprawidłowo uzupełniony, wówczas nie jest uwzględniany w Loterii.
Nieprzyznana nagroda przechodzi do puli nagród losowanych podczas losowania dodatkowego
o którym mowa w pkt 28 Regulaminu.
III sposób
Dotyczy tylko zalogowanych Uczestników posiadających Konto Uczestnika
Bezpośrednio po otrzymaniu na stronie tekstowego potwierdzenia zarejestrowania Formularza
rejestracyjnego do Loterii, pojawia się informacja iż klikając przycisk „Przejdź na swoje konto w celu
uzupełniania danych do odbioru nagrody”, Uczestnik po zalogowaniu może wypełnić kwestionariusz
do odbioru nagrody poprzez:
 podanie imienia i nazwiska (zgodnego z podanym podczas rejestracji do Loterii),
 podanie numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przelać nagrodę,
 podanie imienia i nazwiska posiadacza ww. rachunku bankowego (w przypadku, jeśli nie jest
to rachunek bankowy Uczestnika),
 podanie imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego lub opiekuna ustawowego Uczestnika
(w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych),
 złożenie przez Uczestnika oświadczenia o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie
nagrody w Loterii zgodnie z pkt 11 Regulaminu niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie
w kwestionariuszu on-line checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,
 wgranie do kwestionariusza on-line czytelnego zdjęcia fragmentu opakowania Produktu
Promocyjnego z widocznym zwycięskim Kodem (w postaci skanu lub zdjęcia w formacie JPG
lub PDF o max rozmiarze maksymalnie 10 MB) poprzez skorzystanie z funkcji tego
kwestionariusza polegającej na możliwości dołączenia pliku ze skanem lub zdjęciem.
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wydania nagrody w drodze kliknięcia
przycisku ,,Wyślij’’.
W przypadku, gdy podczas wypełniania powyższego kwestionariusza Uczestnik wyłączy lub
zrestartuje komputer bądź urządzenie służące mu do wypełniania kwestionariusza, albo wyłączy
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przeglądarkę internetową lub kartę bądź stronę w tej przeglądarce, wówczas może ponownie wypełnić
kwestionariusz za pomocą sposobu II lub uzupełniając te dane w zakładce swojego Konta Uczestnika.
Kwestionariusz będzie widoczny w zakładce konta Uczestnika, tylko wtedy, gdy Uczestnik wygra
Nagrodę II stopnia.
Uczestnik posiadający Konto Uczestnika, w przypadku wygrania kolejnej Nagrody II stopnia, nie
wypełnia ponownie kwestionariusza.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez Uczestnika zdjęć/skanów
wszystkich zgłoszonych do Loterii fragmentów opakowań Produktów Promocyjnych ze zgłoszonymi
do Loterii Kodami (nie dotyczy Kodu/ów otrzymanych od Organizatora zgodnie z pkt 51). Żądanie
takie Organizator wysyła na e-maila podanego w Formularzu rejestracyjnym przez Uczestnika z maila:
kontakt@loteria-hochland.pl najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od uzyskania przez Uczestnika Nagrody II stopnia
zgodnie z pkt 14b). Uczestnik zobowiązany jest przed upływem 5 (pięciu) najbliższych dni roboczych
(tj. liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) odesłać na
maila: kontakt@loteria-hochland.pl, zdjęcia/skany wszystkich zgłoszonych do Loterii fragmentów
opakowań Produktów Promocyjnych (nie dotyczy Kodu/ów otrzymanych od Organizatora zgodnie
z pkt 51). Zdjęcia/skany muszą być przesłane w formacie JPG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 10
MB. W przypadku, gdy zdjęcia/skany wszystkich zgłoszonych do Loterii fragmentów opakowań
Produktów Promocyjnych będą miały większy rozmiar niż 10 MB, Uczestnik musi przesłać wymagane
dokumenty w kilku mailach.
W przypadku braku spełnienia tego warunku nagroda przechodzi do puli nagród losowanych podczas
losowania dodatkowego, o którym mowa w pkt 28 Regulaminu.
ZGŁOSZENIE DO LOSOWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH I LOSOWANIA DODATKOWEGO
19.1a W przypadku braku wygrania Nagrody II stopnia za pomocą poszczególnego Kodu, Uczestnik
może wziąć udział w losowaniu Nagród głównych oraz losowaniu dodatkowym, o którym mowa w pkt
28, wypełniając następujące dane w Formularzu rejestracyjnym do Loterii (bezpośrednio po
pojawieniu się informacji o braku wygranej):
- imię i nazwisko,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres e-mail,
- powtórne wpisanie tego samego adresu e-mail,
oraz poprzez potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Loterii zaznaczając odpowiednie pole
Formularza rejestracyjnego do Loterii.
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Loterii w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’
oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika jego adres elektroniczny
w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.
19.1b Dodatkowo uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Hochland Polska Sp. z o. o.,
informacji handlowych o produktach i usługach Hochland, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (SMS lub e-mail) w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii,
z zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody wysyłając
wiadomość mailową na następujący adres e-mail: daneosobowe@hochland.com. Niewyrażenie tej
zgody nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.
19.2. Formularz rejestracyjny do Loterii będzie również zawierał checkbox z zapytaniem, czy
Uczestnik jest osobą pełnoletnią, czy jeżeli jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności
prawnych posiada zgodę przedstawiciela lub opiekuna ustawowego na wzięcie udziału w Loterii.
19.3 Formularz rejestracyjny do Loterii będzie również zawierał checkbox z zapytaniem, czy Uczestnik
chce założyć konto, w celu ułatwienia dokonywania kolejnych zgłoszeń do Loterii. Jeśli Uczestnik chce
założyć konto, zobowiązany jest zaznaczyć powyższy checkbox oraz potwierdzić zapoznanie się
z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, wpisać ustanowione przez siebie hasło
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dostępu do swojego konta, a następnie powtórzyć podane hasło. W celu zakończenia procesu
zakładania konta, Uczestnik zostanie poproszony o aktywację konta klikając w link aktywacyjny
otrzymany na podany adres e-mail.
Jeśli Uczestnik spełni warunki niezbędne do utworzenia konta, po ukazaniu się komunikatu, iż
wypełniony Formularz rejestracyjny został zarejestrowany do Loterii, Uczestnik otrzymuje status
Uczestnika zarejestrowanego w Loterii i zostaje utworzone Konto Uczestnika.
W przypadku spełnienia po raz kolejny warunku nabycia Produktu Promocyjnego określonego w pkt
13a) i chęci zgłoszenia kolejnego Kodu do Loterii, Uczestnik, który:
 nie założył Konta Uczestnika zobowiązany jest spełnić ponownie warunki określone w pkt 13b)
i 15.1, z zastrzeżeniem iż każdy Uczestnik, który nie założył Konta Uczestnika może to zrobić,
podczas kolejnego zgłaszania Kodu do Loterii.
 założył Konto Uczestnika zobowiązany jest po zalogowaniu się na swoje Konto Uczestnika
spełnić tylko warunki określone w pkt 13b).
20. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z założenia Konta Uczestnika, wówczas po poprawnym uzupełnieniu
Formularza rejestracyjnego do Loterii, Uczestnik otrzymuje automatycznie na stronie tekstowe
potwierdzenie rejestracji Formularza rejestracyjnego do Loterii. Dodatkowo Uczestnik, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, otrzymuje na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail,
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jego Kodu do losowania Nagród głównych oraz losowania
dodatkowego, o którym mowa w pkt 28 Regulaminu.
21. Każdy prawidłowo wypełniony Formularz rejestracyjny do Loterii lub zgłoszony Kod (dotyczy
Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia Kodu do Loterii za pomocą Konta) zgodnie z zasadą opisaną
w pkt 19.1 lub 19.3 bierze udział w losowaniu Nagród głównych oraz losowaniu dodatkowym o którym
mowa w pkt 28.
22. Wypełnione Formularze rejestracyjne do Loterii lub zgłoszone Kody (dotyczy Uczestników, którzy
dokonali zgłoszenia Kodu do Loterii za pomocą Konta Uczestnika), które wpłyną do Organizatora w
innym terminie niż od dnia 11.02.2020 r. do dnia 06.04.2020 r., z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu
(data wpływu zgłoszenia na serwer obsługujący Loterię), nie są uwzględniane w losowaniu Nagród
głównych ani w losowaniu dodatkowym o którym mowa w pkt 28.
23. Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Loterii wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż ten sam
Kod może być wykorzystany do odebrania Nagrody II stopnia oraz Nagrody głównej i dokonania
zgłoszenia do Loterii tylko jeden raz.
Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej zgłoszeń z tym samym Kodem, do
Loterii zostanie zarejestrowany ten Kod, który jako pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do
Loterii.
W przypadku dokonania zgłoszenia Kodu już wykorzystanego w zgłoszeniu do Loterii pojawi się
tekstowa informacja o błędnym Kodzie.
24. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę główną podczas trwania
Loterii.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii i wszystkich
zgłoszonych przez nich Kodów, 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, lub pozyskał Kody uprawniające do zgłoszenia
w Loterii w sposób niezgodny z zasadami Regulaminu. Organizator może wykluczyć takiego
Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii. Prawo takiego
Uczestnika do nagrody wygasa, a nagroda ponownie trafia do puli nagród, które będą podlegać
dodatkowemu losowaniu, o którym mowa w pkt 28 Regulaminu. W przypadku, gdy po dodatkowym
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losowaniu nastąpi wykluczenie Uczestnika z Loterii z przyczyn wskazanych w niniejszym
Regulaminie, wylosowana przez niego nagroda pozostaje w posiadaniu Organizatora.
26. 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 który został podany w Formularzu rejestracyjnym 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 wypełnienie Formularza rejestracyjnego 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 zgłoszonych przez danego Uczestnika Kodów z Loterii
i pozbawienia go prawa do nagrody.
27. W przypadku, gdy w Formularzu rejestracyjnym 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 w Formularzu rejestracyjnym do Loterii, jednakże
razem z innym numerem telefonu, zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu oraz wyświetlony
jest komunikat informujący Uczestnika, że taki numer telefonu lub adres e-mail, został już
zarejestrowany w Loterii.
LOSOWANIE DODATKOWE NAGRÓD II STOPNIA
28. Losowanie dodatkowe zostanie przeprowadzone w dniu 28.04.2020 r. (po losowaniu Nagród
głównych) spośród zarejestrowanych Formularzy rejestracyjnych do Loterii lub zgłoszonych Kodów
(dotyczy Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia Kodu do Loterii za pomocą Konta Uczestnika)
w dniach 11.02.2020 r. - 6.04.2020 r. (z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu). W dodatkowym losowaniu
Nagród II stopnia nie biorą udziału Formularze rejestracyjne/Kody na które przyznana została nagroda
II stopnia zgodnie z pkt 14 b), Formularze rejestracyjne/Kody wylosowane podczas losowania Nagród
głównych oraz Formularze rejestracyjne/Kody wykluczone z Loterii.
Podczas losowania zostaną rozlosowane Nagrody II stopnia, które nie zostały przyznane w związku
ze zbyt małą ilością zgłoszeń do Loterii lub laureaci Nagrody II stopnia nie spełnili warunków
określonych w pkt 17 lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków lub zajścia sytuacji
określonych w pkt 25 lub 48 lub 49 lub 50 Regulaminu.
W przypadku, gdy wszystkie Nagrody II stopnia zostaną przyznane i wszyscy Uczestnicy uprawnieni
do otrzymania Nagrody II stopnia, spełnią warunki otrzymania takiej nagrody zgodnie z Regulaminem
Loterii, dodatkowe losowanie Nagród II stopnia nie zostanie przeprowadzone.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE II STOPNIA PODCZAS DODATKOWEGO
LOSOWANIA
29. Najpóźniej 29.04.2020 r. do każdego Uczestnika, który wygrał Nagrodę/Nagrody II stopnia,
wysyłana jest wiadomość e-mail (na adres podany w Formularzu rejestracyjnym do Loterii)
informująca o wylosowanej nagrodzie wraz z informacją o warunkach, jakie Uczestnik ten musi
spełnić, aby otrzymać nagrodę oraz z linkiem do kwestionariusza on-line, którego prawidłowe
wypełnienie przed upływem 7 najbliższych dni roboczych (tj. liczonych od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania e-maila od Organizatora, jest
warunkiem wydania nagrody. Prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika kwestionariusza on-line
będzie polegać na:
 podaniu imienia i nazwiska (zgodnego z podanym podczas rejestracji do Loterii),
 podaniu numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przelać nagrodę,
 podaniu imienia i nazwiska posiadacza ww. rachunku bankowego (w przypadku, jeśli nie jest
to rachunek bankowy Uczestnika),
 podaniu imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego lub opiekuna ustawowego Uczestnika
(w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych),
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złożenia przez Uczestnika oświadczenia o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie
nagrody w Loterii zgodnie z pkt 11 niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie
w kwestionariuszu on-line checkbox’u bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia,
wgraniu do kwestionariusza on-line czytelnego zdjęcia fragmentu opakowania Produktu
Promocyjnego z widocznym zwycięskim Kodem wskazanym przez Organizatora (w postaci
skanu lub zdjęcia w formacie JPG lub PDF o max rozmiarze maksymalnie 10 MB) poprzez
skorzystanie z funkcji tego kwestionariusza polegającej na możliwości dołączenia pliku ze
skanem lub zdjęciem.

Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wydania nagrody w drodze kliknięcia
przycisku ,,Wyślij’’.
Dokumenty, które dotrą do Organizatora w terminie późniejszym niż wskazany powyżej lub przesłane
dokumenty nie będą kompletne, wówczas nie są uwzględniane w Loterii. Niewydana nagroda
pozostaje w posiadaniu Organizatora.
LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH
30. Losowanie Nagród głównych odbędzie się w dniu 28.04.2020 r. spośród zarejestrowanych
Formularzy rejestracyjnych do Loterii lub zgłoszonych Kodów (dotyczy Uczestników, którzy dokonali
zgłoszenia Kodu do Loterii za pomocą Konta Uczestnika) w dniach 11.02.2020 r. - 6.04.2020 r.
(z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu). W losowaniu Nagród głównych nie biorą udziału zgłoszenia
wykluczone z Loterii. Podczas losowania, wylosowanych zostanie pięciu Uczestników, którzy zostaną
laureatami Nagród głównych. Dodatkowo do każdego laureata Nagrody głównej wylosowanych
zostanie 5 osób rezerwowych, które zostaną oznaczone numerem zgodnym z chronologiczną
kolejnością ich wylosowania.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE GŁÓWNEJ
31. W ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem,
który został laureatem Nagrody głównej. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na numer telefonu
Uczestnika – laureata Nagrody głównej, wpisany w Formularzu rejestracyjnym do Loterii. Organizator
zastrzega sobie prawo, do wysłania w ww. terminie (na adres e-mail podany w Formularzu
rejestracyjnym do Loterii) do Uczestnika – laureata Nagrody głównej informacji o wygranej oraz
warunkach niezbędnych do odbioru nagrody.
Organizator zastrzega sobie również prawo, do wysłania w ww. terminie (na adres e-mail podany
w Formularzu rejestracyjnym do Loterii) do wszystkich osób rezerwowych informacji, iż znajdują się na
liście osób rezerwowych oraz o zachowaniu zgłoszonego/ych do Loterii fragmentu/ów opakowań
Produktu Promocyjnego z widocznym Kodem zgłoszonym do Loterii.
32. Uczestnik, który został laureatem Nagrody głównej, zgodnie z pkt 30 zobowiązany jest odebrać
połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię,
nazwisko). Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem, który został laureatem Nagrody
głównej, podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym, za każdym razem oczekiwanie na połączenie
powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub zgłoszenia skrzynki
pocztowej, następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 30 minutach.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego
z Uczestnikiem, który został laureatem Nagrody głównej nie uda się uzyskać połączenia, wówczas
podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową, dla której jest
powtórzona procedura z niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu
połączenia się z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 30 Regulaminu, dla której
jest powtórzona procedura niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu
połączenia się z osobą rezerwową, która spełnia wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie
wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu
Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.
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33. Podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem, który został laureatem Nagrody głównej jest on
powiadamiany o wygranej oraz warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru
nagrody wylosowany Uczestnik - laureat Nagrody głównej nabywa po złożeniu u Organizatora na
adres: V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań,
w ciągu 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od dnia rozmowy telefonicznej zgodnie z pkt 31 (liczy się data złożenia do Organizatora)
następujących dokumentów (z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu):
 Wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 Oryginału fragmentu opakowania Produktu Promocyjnego ze zwycięskim Kodem wskazanym
przez Organizatora (Kod powinien być widoczny oraz tożsamy z Kodem, który Uczestnik
zgłosił do Loterii i został wylosowany).
W przypadku składania tych dokumentów za pomocą przesyłki, winna ona być oznaczona dopiskiem
„Loteria HOCHLAND”.
Dokumenty, które zostaną złożone u Organizatora po 10 dniach roboczych (tj. od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia rozmowy telefonicznej o której mowa
powyżej, nie będą uwzględniane.
Organizator zastrzega sobie prawo do żądania (wysłanego w formie e-mail najpóźniej w dniu
przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w pkt 31) złożenia przez Uczestnika wraz z ww.
dokumentami wszystkich fragmentów opakowań Produktów Promocyjnych wraz ze zgłoszonymi do
Loterii Kodami (z zastrzeżeniem pkt 51 Regulaminu).
WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
34. Jeżeli Uczestnik - laureat Nagrody głównej nie spełnia warunków opisanych w pkt 33 Regulaminu
lub wygrał już jedną Nagrodę główną, wówczas Nagroda główna przechodzi na osobę rezerwową,
tzn.: w ciągu 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) po niespełnieniu przez Uczestnika - laureata Nagrody głównej warunków podanych w pkt 33,
przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 31, 32 i 33 Regulaminu. Procedura jest powtarzana do
momentu spełnienia przez osobę rezerwową, warunków określonych w pkt 33 Regulaminu. Jeśli
zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu
Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.
35. Losowanie Nagród głównych i dodatkowe losowanie Nagród II stopnia, odbywa się w siedzibie
Organizatora pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 38 Regulaminu 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 z urn. 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
prawidłowych zarejestrowanych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę
jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych zarejestrowanych
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
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
zarejestrowanych zgłoszeń, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie.
36. Organizator przewidział na każdy dzień, kiedy można dokonać rejestracji do Loterii (tj. od
11.02.2020 r. do 06.04.2020 r.) dwadzieścia pięć nagród II stopnia. Godziny, do których przypisana
jest nagroda II stopnia są zmienne.
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Przypisanie Nagród II stopnia do konkretnej daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta,
sekunda) odbywa się na zasadzie „chybił trafił” przez pracownika Organizatora. Daty i godziny są
z przedziału okresu czasu, w którym możliwa jest rejestracja Kodów do Loterii.
Przypisanie nagród, będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora. Utworzona lista jest poufna. Po
przypisaniu nagród do konkretnej daty, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego, a Organizator
składa u notariusza dokument, o którym mowa w pkt 53, zgodnie z postanowieniem tego punktu nie
później niż w dniu 10.02.2020 r.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
37. 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 (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
38. 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 świadectwo zawodowe, wydane przez
Ministra Finansów lub 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.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
39. Lista laureatów (imię, pierwsza litera nazwiska) publikowana jest na bieżąco na stronie
www.loteria-hochland.pl po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody. Lista dostępna będzie do dnia
29.10.2020 r.
WYDAWANIE NAGRÓD
40. Nagrody główne wydawane są na evencie odbywającym się w Warszawie nie później niż w dniu
20.09.2020 r. Organizator najpóźniej 10 dni roboczych przez eventem poinformuje wszystkich
laureatów mailowo (na adres e-mail wpisany przez laureata podczas rejestracji do Loterii)
o dokładnym terminie i miejscu wydania laureatom Nagrody głównej.
W przypadku braku możliwości przybycia laureata na event, laureat może odebrać nagrodę w salonie
samochodowym PM Pol-Car sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań od dnia 21.09.2020 r. do
dnia 30.09.2020 r. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata w ww. terminach, prawo do
otrzymania nagrody przepada, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
Przed odbiorem Nagrody głównej laureat zobowiązany jest również do podpisania oświadczenia
dotyczącego zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego przez niego lub
członka jego rodziny oraz beneficjenta rzeczywistego.
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 Nagrody głównej.
Nagrody II stopnia Organizator wysyła przelewem bankowym niezwłocznie, jednak nie później niż
w dniu 30.09.2020 r., na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w kwestionariuszu zgodnie
z pkt 17 lub 29 Regulaminu. Nagrody są doręczane jedynie na krajowe rachunki bankowe
prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
41 Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Loterii od dnia rozpoczęcia
Loterii, najpóźniej do dnia 15.10.2020 r. (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
42. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają
wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (dostarczone osobiście lub przesyłką
rejestrowaną) na adres: V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Nehringa 10,
60-247 Poznań lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@loteriahochland.pl z dopiskiem „Loteria HOCHLAND”- reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
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reklamacja oraz treść żądania wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do
komunikacji.
43. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji nie później niż
29.10.2020 r., przy czym za dzień rozpatrzenia reklamacji uznaje się dzień nadania odpowiedzi przez
Organizatora do Uczestnika. 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
44. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
45. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
46. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora
w godz. 9:00-17:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) oraz na stronie
internetowej www.loteria-hochland.pl w terminie 15.12.2019 r. - 29.10.2020 r.
47. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu.
48. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania (najpóźniej w dniu 15.04.2020 r., chyba że co
innego wynika z innych postanowień Regulaminu) złożenia przez Uczestnika (na adres Organizatora)
zgłoszonych fragmentów opakowań Produktów Promocyjnych ze zgłoszonymi do Loterii Kodami (nie
dotyczy Kodu/ów otrzymanych od Organizatora zgodnie z pkt 51). Żądanie takie Organizator wysyła
na e-maila Uczestnika podanego w Formularzu rejestracyjnym do Loterii.
Uczestnik zobowiązany jest odesłać ww. dokumenty w ciągu 8 dni roboczych (tj. od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od dnia otrzymania e-maila (data wpływu do
Organizatora) na adres: V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Nehringa 10,
60-247 Poznań.. W przypadku przesyłek, winny one być oznaczone dopiskiem „Loteria HOCHLAND”.
W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi że Kod jest
nieoryginalny lub przerobiony Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z Loterii. W takim
przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda ponownie trafia do puli nagród, które będą
podlegać dodatkowemu losowaniu, o którym mowa w pkt 28 Regulaminu.
W przypadku, gdy dodatkowe losowanie Nagród II stopnia nie odbędzie się lub po dodatkowym
losowaniu Nagród II stopnia, Uczestnik nie spełni ww. wymogów Regulaminu, nagroda nie zostanie
wydana i pozostanie w posiadaniu Organizatora
49. W przypadku zgłaszania przez Uczestnika/ów do Loterii powtarzającego się Kodu, Organizator
zastrzega sobie prawo do żądania (najpóźniej w dniu 8.04.2020 r. chyba że co innego wynika z innych
postanowień Regulaminu) przesłania przez Uczestnika/ów (na adres Organizatora) oryginałów
zgłoszonego/ych fragmentu/ów opakowani/ań Produktów Promocyjnych wraz ze zgłoszonymi do
Loterii Kodami. Żądanie takie Organizator wysyła na e-maila podanego przez Uczestnika w
Formularzu rejestracyjnym do Loterii. Uczestnik zobowiązany jest odesłać ww. dokumenty w ciągu 8
dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia
otrzymania e-maila (wiążąca jest data wpływu do Organizatora) na adres: V&P Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań..W przypadku przesyłek, winny one być
oznaczone dopiskiem „Loteria HOCHLAND”.
W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi fałszywość
lub przerobienie Kodu Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z Loterii. W przypadku, gdy
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na taki Kod Uczestnik wygrał Nagrodę II stopnia, ponownie trafia ona do puli nagród, które będą
podlegać dodatkowemu losowaniu, o którym mowa w pkt 28 Regulaminu.
W przypadku, gdy po dodatkowym losowaniu Nagród II stopnia, Uczestnik nie spełni ww. wymogów
Regulaminu, nagroda nie zostanie wydana i pozostanie w posiadaniu Organizatora
50. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że zgłoszenie do Loterii zostało
dokonane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności zgłoszenie tego samego
numeru Kodu z różnych adresów e-mail lub w przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia,
że zgłoszenie zostało dokonane na podstawie nienabytego przez Uczestnika Produktu Promocyjnego
lub nieoryginalnego Kodu bądź, 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 Formularzu rejestracyjnym do Loterii (najpóźniej 8.04.2020 r. chyba że
co innego wynika z innych postanowień Regulaminu) przesłania przez Uczestnika oryginałów
fragmentów opakowań Produktów Promocyjnych z Kodem zgłoszonym do Loterii (z zastrzeżeniem pkt
51 Regulaminu). Uczestnik zobowiązany jest złożyć oryginały ww. dokumentów w ciągu 8 dni
roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia
otrzymania e-maila (wiążąca jest data wpływu do Organizatora) na adres: V&P Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. ul. Nehringa 10, 60-247 Poznań. W przypadku przesyłek, winny one być
oznaczone dopiskiem „Loteria HOCHLAND”.
W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi, że Kod jest
nieoryginalny lub przerobiony, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie z Loterii.
W przypadku, gdy na taki Kod Uczestnik wygrał Nagrodę II stopnia, ponownie trafia ona do puli
nagród, które będą podlegać dodatkowemu losowaniu, o którym mowa w pkt 28 Regulaminu.
W przypadku, gdy dodatkowe losowanie nie odbyło się lub gdy po dodatkowym losowaniu Nagród II
stopnia, Uczestnik nie spełni ww. wymogów Regulaminu, nagroda nie zostanie wydana i pozostanie
w posiadaniu Organizatora.
51. Jeśli okaże się, iż z powodu błędu produkcyjnego opakowanie Produktu Promocyjnego nie
posiada Kodu lub jest on nieczytelny bądź niepełny, Uczestnik powinien zachować to opakowanie
i poinformować Organizatora nie później niż 7.04.2020 r. o zaistniałym błędzie poprzez wiadomość
mail na adres: kontakt@loteria-hochland.pl lub kontakt telefoniczny z infolinią pod numerem telefonu:
723 004 446 – opłata według stawki operatora. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Uczestnik zobowiązany jest przesłać również (w dniu zgłoszenia nieprawidłowego Kodu) skan Kodu
pod adres e-mail kontakt@loteria-hochland.pl.
Organizator może również zażądać przesłania przez Uczestnika (w tym celu Organizator wysyła
niezwłocznie kuriera do Uczestnika na własny koszt, nie później jednak niż 9.04.2020 r.)
uszkodzonego opakowania Produktu Promocyjnego, które nie posiada Kodu lub jest on nieczytelny
bądź niepełny. W przypadku niespełnienia tego warunku, Uczestnik nie otrzymuje nowego Kodu.
Po uznaniu reklamacji wadliwego Kodu, Organizator wyśle na e-maila, z którego Uczestnik wysłał
zdjęcie z fragmentem opakowania Produktu Promocyjnego z niewidocznym lub nieczytelnym bądź
niepełnym Kodem, nowy Kod (nie później jednak niż 16.04.2020 r.).
Do Uczestników, którzy otrzymali od Organizatora nowy Kod po dniu 6.04.2020 r. nie później niż
w dniu 16.04.2020 r., wraz z nowym Kodem Organizator wysyła link do rejestracji do losowania
Nagród głównych oraz dodatkowego losowania Nagród II stopnia, o którym mowa w pkt 28
Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może dokonać zgłoszenia do ww. losowań najpóźniej
w dniu 20.04.2020 r.
Podczas rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do wpisania:
- kodu otrzymanego od Organizatora oraz zaznaczenie pole z captcha,
- imienia i nazwiska,
- numeru telefonu kontaktowego,
- adresu e-mail,
- powtórnego wpisania tego samego adresu e-mail,
a także zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Loterii, zaznaczając
odpowiednie pole Formularza rejestracyjnego do Loterii.
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Formularz rejestracyjny do Loterii będzie również zawierał checkbox z zapytaniem, czy Uczestnik jest
osobą pełnoletnią, czy jeżeli jest osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych
posiada zgodę przedstawiciela lub opiekuna ustawowego na wzięcie udziału w Loterii.
Warunkiem uzyskania nagrody w Loterii jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Loterii w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’
oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podane przez Uczestnika jego adresy elektroniczne
w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.
Dodatkowo uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Hochland Polska Sp. z o. o.,
informacji handlowych o produktach i usługach Hochland, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (SMS lub e-mail) w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii,
z zastrzeżeniem, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody wysyłając
wiadomość mailową na następujący adres e-mail daneosobowe@hochland.com.
Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa w Loterii.
W przypadku wygrania Nagrody II stopnia przez Uczestnika, który otrzymał nowy Kod od
Organizatora, do kwestionariusza o którym mowa w pkt 17 lub 29 Regulaminu, Uczestnik nie wgrywa
zdjęcia fragmentu opakowania Produktu Promocyjnego z widocznym zwycięskim Kodem.
W przypadku wygrania Nagrody głównej przez Uczestnika, który otrzymał nowy Kod od Organizatora,
wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 33, Uczestnik nie przesyła oryginału fragmentu
opakowania Produktu Promocyjnego ze zwycięskim Kodem.
52. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
53. Po przypisaniu Nagród II stopnia do konkretnej daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina,
minuta, sekunda), Organizator przed dniem 10.02.2020 r. zdeponuje u notariusza na okres do
zakończenia Loterii zamkniętą kopertę, w której to znajdują się Nagrody II stopnia przypisane do
konkretnej daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda).
54. W przypadku niedostępności strony www.loteria-hochland.pl spowodowanej awarią, nagrody
przypisane w przedziałach czasowych przypadających na czas niedostępności strony przechodzą na
kolejne przedziały czasowe zgodnie z zasadą opisaną w pkt 14a.
55. Nagrody nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Laureatowi nie przysługuje prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Prawo do nagrody w Loterii nie może być
przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.
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Załącznik nr 1
Oświadczenie dla Uczestnika - laureata Nagrody głównej w Loterii „Loteria HOCHLAND”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
Dane osobowe i adresowe Uczestnika - laureata Nagrody głównej Loterii:
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub opiekuna ustawowego Uczestnika-laureata
(w przypadku, gdy Uczestnik-laureat działa przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
ustawowego:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, mieszkania)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy:……………………………

Miejscowość:………………………………………………

Rodzaj i numer dowodu tożsamości: ……………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………..
(w przypadku braku PESEL proszę wpisać datę urodzenia i obywatelstwo)
Niniejszy formularz służy wypełnieniu obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze Loterii
wynikających z Ustawy o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ww. obowiązków
prawnych jest Organizator, tj. Spółka V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, kontakt na ww. adres siedziby lub
rodo@vip.com.pl. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym
informacje o przysługujących Państwu prawach, dostępne są w Regulaminie Loterii.
Oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii:
Niniejszym oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy członkami Zarządu oraz
pracownikami Organizatora oraz Hochland Polska sp. z o.o. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba świadcząca
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).
Data……………………………………

Podpis……………………………………………………

Niniejszym wyrażam zgodę na potrącenie z wygranej przeze mnie dodatkowej nagrody pieniężnej
w wysokości 10.699 zł na zapłatę podatku dochodowego od wygranej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387
z późn. zm ).
Data……………………………………

Podpis……………………………………………………
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Załącznik nr 2
Dwa wzory wyglądu Znaku Promocyjnego w Loterii „Loteria HOCHLAND” w skali 1:1.
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Aneks nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria HOCHLAND”.

Pierwotne brzmienie pkt 6, było następujące:
6. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie nabyte przez Uczestnika w sklepie detalicznym na
terenie Polski, oznaczone znakiem promocyjnym (zwanym dalej w treści Regulaminu „Znakiem
Promocyjnym”) o wyglądzie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, następujące
produkty marki Hochland:
1) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 135 g,
2) Hochland Kanapkowy z Szynką serek kremowy twarogowy 135 g,
3) Hochland Kanapkowy z Ogórkiem i Koperkiem serek kremowy twarogowy 135 g,
4) Hochland Kanapkowy z Prażoną Cebulką serek kremowy twarogowy 135 g,
5) Hochland Kanapkowy ze Szczypiorkiem serek kremowy twarogowy 135 g,
6) Hochland Kanapkowy z Czosnkiem i Ziołami serek kremowy twarogowy 135 g,
7) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 240 g,
8) Hochland Kanapkowy Śmietankowy Mini serek kremowy twarogowy 120g,
9) Hochland Kanapkowy Śmietankowy + ze Szczypiorkiem Mini serek kremowy twarogowy
120g,
10) Hochland Kanapkowy Śmietankowy + z Ogórkiem i koperkiem Mini serek kremowy
twarogowy 120g,
11) Hochland Gouda ser żółty w plastrach 135 g,
12) Hochland Gouda Wędzona ser żółty w plastrach 135 g,
13) Hochland Edamski ser żółty w plastrach 135 g,
14) Hochland Maasdamer ser żółty w plastrach 135 g,
15) Hochland Tylżycki ser żółty w plastrach 135 g,
16) Hochland Burger&Toast ser żółty w plastrach 135g,
17) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
18) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
19) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
20) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
21) Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
22) Hochland Grzybobranie ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
23) Hochland Cztery Sery ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
24) Hochland Kwartett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
25) Hochland Tercett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
26) Hochland Sortett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
27) Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
28) Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
29) Hochland Gouda ser kremowy topiony w kubku z Goudą 140 g,
30) Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w kubku z Maasdamerem 140 g,
31) Hochland Gouda z Pomidorami i Szczypiorkiem ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
pomidorami i szczypiorkiem 140 g,
32) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w kubku z Emmentalerem 140 g,
33) Hochland Gouda z Szynką i Cebulką ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
szynką i cebulką 140 g,
34) Hochland Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
35) Hochland Tost ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
36) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
37) Hochland ze Szczypiorkiem ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
38) Hochland Cheddar ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
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39) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w plastrach z Emmentalerem 130 g,
40) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
41) Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w plastrach z Maasdamerem 130 g,
42) Hochland Fit Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
43) Hochland Na Gorąco! z Szynką i Pieczarkami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
44) Hochland Na Gorąco! z Pomidorami i Ziołami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
45) Hochland Na Gorąco! z Salami i Chili ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
46) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 100g,
47) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 90g,
48) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 100g,
49) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
50) Hochland ze Szczypiorkiem i Cebulą ser kremowy topiony w bloczku 100g,
51) Hochland ze Szczypiorkiem i Cebulą ser kremowy topiony w bloczku 90g,
52) Hochland z Papryką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
53) Hochland z Pieczarkami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
54) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w bloczku z Emmentalerem 90g,
55) Hochland Gouda ser kremowy topiony w bloczku z Goudą 90g,
56) Hochland z Salami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
57) Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w bloczku 90g.
- zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. Tylko Produkt Promocyjny zawierający Znak Promocyjny
bierze udział w Loterii.
W przypadków Produktów Promocyjnych wskazanych powyżej w pkt 6 od ust. 1) do ust. 45) - pod
Znakiem Promocyjnym znajduje się zdrapka, pod którą ukryty jest unikalny 9 – znakowy
alfanumeryczny kod, uprawniający do udziału w Loterii, zwany dalej „Kodem”.
W przypadków Produktów Promocyjnych, wskazanych powyżej w pkt 6 od ust. 46) do ust. 57) – na
wewnętrznej stronie papierowej etykiety znajduje się kod z unikalnym 9–znakowym alfanumerycznym
kodem uprawniającym do udziału w Loterii zwanym dalej „Kodem”.

Aktualne brzmienie pkt 6 po zmianie jest następujące:
6. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie nabyte przez Uczestnika w sklepie detalicznym na
terenie Polski, oznaczone znakiem promocyjnym (zwanym dalej w treści Regulaminu „Znakiem
Promocyjnym”) o wyglądzie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, następujące
produkty marki Hochland:
1) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 130 g,
2) Hochland Kanapkowy z Szynką serek kremowy twarogowy 130 g,
3) Hochland Kanapkowy z Ogórkiem i Koperkiem serek kremowy twarogowy 130 g,
4) Hochland Kanapkowy z Prażoną Cebulką serek kremowy twarogowy 130 g,
5) Hochland Kanapkowy ze Szczypiorkiem serek kremowy twarogowy 130 g,
6) Hochland Kanapkowy z Czosnkiem i Ziołami serek kremowy twarogowy 135 g,
7) Hochland Kanapkowy Śmietankowy serek kremowy twarogowy 240 g,
8) Hochland Kanapkowy Śmietankowy Mini serek kremowy twarogowy 120g,
9) Hochland Kanapkowy Śmietankowy + ze Szczypiorkiem Mini serek kremowy twarogowy
120g,
10) Hochland Kanapkowy Śmietankowy + z Ogórkiem i koperkiem Mini serek kremowy
twarogowy 120g,
11) Hochland Gouda ser żółty w plastrach 135 g,
12) Hochland Gouda Wędzona ser żółty w plastrach 135 g,
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13) Hochland Edamski ser żółty w plastrach 135 g,
14) Hochland Maasdamer ser żółty w plastrach 135 g,
15) Hochland Tylżycki ser żółty w plastrach 135 g,
16) Hochland Burger&Toast ser żółty w plastrach 135g,
17) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
18) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
19) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
20) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
21) Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
22) Hochland Grzybobranie ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
23) Hochland Cztery Sery ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
24) Hochland Kwartett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
25) Hochland Tercett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
26) Hochland Sortett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
27) Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 200 g,
28) Hochland Mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 180 g,
29) Hochland Gouda ser kremowy topiony w kubku z Goudą 140 g,
30) Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w kubku z Maasdamerem 140 g,
31) Hochland Gouda z Pomidorami i Szczypiorkiem ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
pomidorami i szczypiorkiem 140 g,
32) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w kubku z Emmentalerem 140 g,
33) Hochland Gouda z Szynką i Cebulką ser kremowy topiony w kubku z Goudą,
szynką i cebulką 140 g,
34) Hochland Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
35) Hochland Tost ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
36) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
37) Hochland ze Szczypiorkiem ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
38) Hochland Cheddar ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
39) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w plastrach z Emmentalerem 130 g,
40) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w plastrach 130 g,
41) Hochland Maasdamer ser kremowy topiony w plastrach z Maasdamerem 130 g,
42) Hochland Fit Gouda ser kremowy topiony w plastrach z Goudą 130 g,
43) Hochland Na Gorąco! z Szynką i Pieczarkami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
44) Hochland Na Gorąco! z Pomidorami i Ziołami ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
45) Hochland Na Gorąco! z Salami i Chili ser kremowy topiony w plastrach 144 g,
46) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 100g,
47) Hochland Śmietankowy ser kremowy topiony w bloczku 90g,
48) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 100g,
49) Hochland z Szynką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
50) Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w bloczku 100g,
51) Hochland ze Szczypiorkiem i Cebulą ser kremowy topiony w bloczku 90g,
52) Hochland z Papryką ser kremowy topiony w bloczku 90g,
53) Hochland z Pieczarkami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
54) Hochland Emmentaler ser kremowy topiony w bloczku z Emmentalerem 90g,
55) Hochland Gouda ser kremowy topiony w bloczku z Goudą 90g,
56) Hochland z Salami ser kremowy topiony w bloczku 90g,
57) Hochland z Ziołami ser kremowy topiony w bloczku 90g.
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- zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. Tylko Produkt Promocyjny zawierający Znak Promocyjny
bierze udział w Loterii.
W przypadków Produktów Promocyjnych wskazanych powyżej w pkt 6 od ust. 1) do ust. 45) - pod
Znakiem Promocyjnym znajduje się zdrapka, pod którą ukryty jest unikalny 9 – znakowy
alfanumeryczny kod, uprawniający do udziału w Loterii, zwany dalej „Kodem”.
W przypadków Produktów Promocyjnych, wskazanych powyżej w pkt 6 od ust. 46) do ust. 57) – na
wewnętrznej stronie papierowej etykiety znajduje się kod z unikalnym 9–znakowym alfanumerycznym
kodem uprawniającym do udziału w Loterii zwanym dalej „Kodem”.
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