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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„Twój Szczęśliwy PESEL w RMF FM” 

 

 

§ 1  

Nazwa Loterii Promocyjnej 

 

Loteria promocyjna zwana w dalszej części „Loterią”, przeprowadzana jest pod nazwą „Twój 

Szczęśliwy PESEL w RMF FM”. 

 

§ 2  

Nazwa podmiotu urządzającego Loterię 

 

Loteria jest urządzana przez Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k., Al. Waszyngtona 

1, 30-204 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000660949, NIP: 677-00-72-027, REGON 350637551 (zwaną dalej: 

„Organizatorem”). 

 

§ 3 

Nazwa organu wydającego zezwolenie 

 

Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków. 

 

§ 4 

Czas trwania Loterii 

 

Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 28 stycznia 2020r. 

 

§ 5 

Obszar, na którym urządzana będzie Loteria 

 

Loteria przeprowadzana jest na terenie całego kraju.  

 

§ 6 

Wartość puli nagród i rodzaje nagród 

 

1. Łączna pula nagród w Loterii wynosi nie więcej niż 290 000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt 

tysięcy złotych) brutto i nie mniej niż 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto. 

 

2. W Loterii przewidziane są następujące nagrody: 

a) Nagroda Główna – każda w postaci nagrody pieniężnej, o wartości 10 000,00 zł 

(dziesięć tysięcy złotych) brutto, przyznawana w wypadku zaistnienia sytuacji 

opisanej w § 8 punkt 3 Regulaminu, albo 

b) Nagroda Urodzinowa - każda w postaci nagrody pieniężnej, o wartości 30 000,00 zł 

(trzydzieści tysiąc złotych) brutto, przyznawana w wypadku zaistnienia sytuacji 

opisanej w § 10 punkt 2 Regulaminu. 

3. Nagrody nieprzydzielone i niewydane podczas Loterii pozostaną w dyspozycji Organizatora. 
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4. Nagrody w Loterii w żadnym wypadku nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

 

§ 7 

Uczestnicy Loterii 

 

1. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, 

pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Polski lub przebywająca w okresie trwania Loterii na 

terytorium Polski, która posiada adres do doręczeń na terytorium Polski. Osoba powyżej  

13 roku życia i poniżej 18 roku życia może również wziąć udział w Loterii za zgodą 

przedstawiciela ustawowego. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy: Organizatora, 

RMF sp. z o.o., Grupy RMF sp. z o.o., Grupy RMF sp. z o.o. sp. k., Grupy INTERIA sp. z o.o. 

sp.k., Wydawnictwa Bauer sp. z o.o. sp. k., Multimedia sp. z o.o., OPERY FM sp. z o.o. oraz ich 

osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

2. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu  

w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  

 

3. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją  

i realizacją Loterii jest Organizator, czyli Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k., 

z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1, KRS: 0000660949, NIP: 677-00-72-027, 

REGON 350637551.  

 

4.  Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe:  

 imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, numer rachunku 

bankowego, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, w 

celu wydania nagrody przekazem pocztowym oraz numer telefonu Uczestnika 

Loterii, 

 ponadto w wypadku Zwycięzców Nagród Głównych i Nagród Pocieszenia, dane 

zawarte w dokumentach, o których mowa w § 8 punkt 1 i § 11 punkt 2 

Regulaminu, w tym wizerunek, dane dokumentu, itp. 

  

5. Dane osobowe Uczestników Loterii i Zwycięzców przetwarzane są przy zachowaniu wymogów 

określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej: „RODO”.  

 

6. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 organizacji i przeprowadzenia Loterii przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO);  

 marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora w czasie trwania 

Loterii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO); 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego 

działalnością, w szczególności wynikających z Ustawy o grach hazardowych, 
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przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

 dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO); 

 wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki 

i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

7.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

8. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności: 

 podmiotom z grupy kapitałowej Organizatora;  

 podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

 podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

przeprowadzenia Loterii, którym Organizator powierza przetwarzanie danych 

osobowych (na zasadach przewidzianych w RODO (w szczególności w Artykule 28),  

 pracownikom i współpracownikom Organizatora lub podmiotów przetwarzających. 

Dodatkowo, imię oraz miejscowość zamieszkania Zwycięzcy publikowane są na liście 

zwycięzców na publicznie dostępnej stronie internetowej (www.rmf.fm).  

 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału we Loterii. Konsekwencją 

niepodania niezbędnych danych lub ich wycofania będzie brak możliwości uczestnictwa w 

Loterii oraz odbioru nagrody. 

 

10. Dane Uczestników Loterii przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, tj. 

 przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z Loterii (tj. 6 

miesięcy od dnia wymagalności roszczenia); 

 do chwili wycofania zgody,; 

 w przypadku Zwycięzców Loterii, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie); 

 jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. 

przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi 

przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach. 

 w wypadku danych zawartych w dokumentach, o których mowa w § 8 punkt 1 i § 

11 punkt 2 Regulaminu do czasu ich usunięcia zgodnie z § 11 punkt 2 

Regulaminu. 

 

11. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do 

uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz 

prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w 

szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o 

kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 

którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości 

http://www.rmf.fm/
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skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich 

realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego 

konsekwencjach; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora 

niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora 

niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia 

zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod 

warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe 

nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na 

której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) 

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą 

zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa 

realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy 

Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego 

przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie 

przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących 

przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest 

niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie 

potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać 

dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;   

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. 

prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej 

przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione 

podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo 

do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w 

przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie 

danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego; 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy 

prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 

RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w 

tym celu; 

g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych 



5 

 

dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu 

administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje 

jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane 

przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 

 

12. Prawa o których mowa w punkcie 11 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie 

stosownego wniosku: 

 w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. sp.k., al. 

Waszyngtona 1, 30-204 Kraków; lub  

 drogą e-mail na adres: dane@rmf.fm.  

 

13. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza 

przepisy RODO, Uczestnikom i Zwycięzcom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

14. Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Zwycięzców poza Europejski Obszar 

Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

 

15. Organizator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt: IOD@rmffm.pl 

lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. 

 

§ 8 

Zasady Loterii i sposób zgłaszania 

 

1. W każdym z dni, z zastrzeżeniem § 10 punkt 2 Regulaminu:  

02.09.2019 - 06.09.2019, 

09.09.2019  - 13.09.2019, 

16.09.2019 - 20.09.2019, 

23.09.2018 - 27.09.2018, 

zwanych dalej: „Okresem Zgłoszeń” lub „Okresem Sprzedaży”, na antenie Radia RMF FM 

pomiędzy godziną 8.00 a godziną 12.00, ogłaszany będzie jeden zestaw jedenastu (11) cyfr, 

które mogą tworzyć potencjalnie istniejący numer PESEL. Zestaw jedenastu (11) cyfr, które 

mogą tworzyć potencjalnie istniejący numer PESEL, może również zostać ogłoszony przez 

Organizatora na specjalnie przygotowanej podstronie serwisu internetowego Radia RMF FM 

(www.rmf.pl) poświęconej Loterii.  

 

2. Zestaw jedenastu (11) cyfr do numeru PESEL będzie ustalany przez Organizatora codziennie 

w zgodzie z metodologią budowania numeru PESEL. Przy układaniu numeru, Organizator brał 

będzie pod uwagę np. ważne daty XX wieku, ciekawe wydarzenia, urodziny ciekawych osób, 

które pomogą utworzyć pierwsze sześć cyfr numeru, cyfry uzyskane podczas sondy ulicznej, 

gdzie ludzie będą wskazywali ulubioną dla siebie cyfrę (cyfry podawane będą w takiej kolejności 

i zakresach aby podane cyfry mogły utworzyć numer PESEL) albo będą to np. cyfry (zbiory cyfr) 

podawane przez artystów, celebrytów, ludzi kultury itp., które to cyfry będą się wiązać z jakąś 

historią związaną z daną osobą.   

 

3. Głównym celem Loterii jest znalezienie posiadacza numeru PESEL, który będzie identyczny 

jak utworzony przez Organizatora i podany na antenie Radia RMF FM zestaw jedenastu (11) 

cyfr, zwany dalej: „Szczęśliwym PESELEM”. Zgłoszenia Szczęśliwego PESELu może dokonać 

mailto:IOD@rmffm.pl
http://www.rmf.pl/
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opiekun prawny osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych (np.:  

w wypadku gdy posiadaczem numeru PESELu jest małoletnie dziecko), lub inna osoba, która 

została upoważniona na piśmie do dokonania takiego Zgłoszenia. 

 

4. Ponadto w każdym z dni zawierających się w okresie od dnia 2 września 2019r. od momentu 

uruchomienia Formatki (zdefiniowanej jak poniżej) do dnia poprzedzającego dzień losowania 

ostatniej Nagrody Urodzinowej, do godziny 23:59:59, w celu wzięcia udziału w losowaniu 

Nagrody Urodzinowej, Uczestnicy Loterii mogą dokonywać zgłoszenia numerów PESEL oraz 

danych wymaganych do zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres 

zamieszkania) za pośrednictwem formatki znajdującej się na specjalnie przygotowanej 

podstronie serwisu internetowego Radia RMF FM (www.rmf.pl) poświęconej Loterii, zwanej 

dalej: „Formatką”. 

 

5. W celu uzyskania prawa do wzięcia udziału w losowaniu Nagrody Urodzinowej, Uczestnik 

może dokonać zgłoszenia do Loterii swojego numeru PESEL, ale również może dokonywać 

zgłoszenia do Loterii wpisując numery PESEL oraz pozostałe wymagane dane np.: swojej 

rodziny (małoletnich dzieci, itp.) lub osób, które go do tego upoważniły, których prawdziwość i 

prawo do dysponowanie udokumentuje zgodnie z § 11 punkt 2 Regulaminu. 

 

6. W sytuacji, gdy: 

a) Szczęśliwym PESELEM okaże się numer PESEL osoby nie posiadającej pełnej zdolności 

do czynności prawnych, albo 

b) wylosowany numer PESEL okaże się numer PESEL osoby nie posiadającej pełnej 

zdolności do czynności prawnych 

wtedy nagrodę otrzyma opiekun prawny takiej osoby. W pozostałych przypadkach Nagrodę 

Główną albo Nagrodę Urodzinową otrzymuje posiadacz numeru PESEL. Nagroda Główna albo 

Nagroda Urodzinowa przysługuje pod warunkiem, że późniejsza weryfikacja wykaże, iż 

zwycięzca spełnia warunki określone w § 7 pkt. 1. Regulaminu. 

 

7. Wszelkie połączenia telefoniczne z posiadaczami Szczęśliwych PESELI a także osobami 

wylosowanymi zgodnie z  § 10 Regulaminu, także te dokonane w trakcie ogłaszania na antenie 

Radia RMF FM zwycięzcy, są rejestrowane i mogą być odtwarzane na antenie Radia RMF FM. 

Uczestnik przystępując do Loterii wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie powyższego 

nagrania zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika w działaniach promocyjno-

reklamowych związanych z prowadzoną Loterią, przy czym nie jest z tego tytułu uprawniony do 

żadnego wynagrodzenia. Połączenia telefoniczne nawiązane z Uczestnikami są bezpłatne. 

 

§ 9 

Sposób wyłaniania posiadaczy Szczęśliwych PESELI 

 

1. Aby uzyskać prawo do Nagrody Głównej należy dokonać zgłoszenia do Loterii (dalej: 

Zgłoszenie) w terminie do 2 dni od momentu ogłoszenia na antenie Radia RMF FM, zgodnie z § 

8 punkt 1 Regulaminu, danego zestaw jedenastu (11) cyfr, które mogą tworzyć potencjalnie 

istniejący numer PESEL, za pośrednictwem Formatki, wykonując w tym celu jednocześnie 

łącznie poniższe czynności: 

a) wpisać do Formatki numer PESEL oraz dane wymagane do zgłoszenia (imię, nazwisko, 

numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania)  

http://www.rmf.pl/
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b) następnie po otrzymaniu na podany przy Zgłoszeniu adres e-mail dedykowanego linku, 

dołączyć następujące dokumenty: 

-  zdjęcia, albo pliku w formacie .pdf, albo w innym formacie przewidzianym w Formatce, 

dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem (np. dowód osobisty, albo prawo 

jazdy) potwierdzających fakt posiadania przez Uczestnika podanego w zgłoszeniu numeru 

PESEL, albo  

-   zdjęcia, albo pliku w formacie .pdf, albo w innym formacie przewidzianym w Formatce, 

innych dokumentów potwierdzających fakt dysponowania podanym PESELEM (np. kopia 

decyzji dotyczącej nadania numeru PESEL dziecka i zdjęcie dowodu osobistego 

potwierdzającego fakt bycia rodzicem tego dziecka) oraz numeru telefonu do osoby, której 

PESEL został zgłoszony (w wypadku zgłoszenia innej osoby niż małoletnie dziecko),  

Nie przesłanie opisanych powyżej dokumentów w terminie wymaganym do dokonania 

Zgłoszenia jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody Głównej, 

 

c) odebrać następnie połączenie telefoniczne od przedstawiciela Organizatora wykonane na 

numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Organizator podejmie nie mniej niż łącznie 3 (trzy) 

próby nawiązania połączenia telefonicznego w ciągu dwóch dni roboczych od dnia 

otrzymania Zgłoszenia. Nieodebranie połączenia telefonicznego od Organizatora w 

powyższym terminie jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody Głównej. 

 

2. Jeżeli osoba nagrodzona, zgłaszająca za pośrednictwem Formatki numer PESEL do Loterii, 

nie zdoła doręczyć Organizatorowi dokumentów w sposób wskazany w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu, traci prawo do Nagrody Głównej, jednakże zgłoszenie to pozostaje w Loterii i bierze 

udział w losowaniach Nagrody Urodzinowej. 

 

4. Ogłoszenie osoby posiadającej Szczęśliwy PESEL odbywa się na specjalnie przygotowanej 

podstronie serwisu internetowego Radia RMF FM (www.rmf.pl) poświęconej Loterii. 

Jednocześnie ogłoszenie osoby posiadającej Szczęśliwy PESEL może odbyć się na antenie Radia 

RMF FM. 

 

§ 10 

Sposób wyłonienia Zwycięzcy Nagrody Urodzinowej 

 

1. W okresie pomiędzy 2 września 2019r. a 30 

września 2019r. Organizator przyzna od jednej (1) do czterech (4) Nagród Urodzinowych. 

 

2. Organizator we wskazanych przez siebie dniach 

zawierających się pomiędzy 2 września 2019r. a 30 września 2019r. wylosuje jednego 

Uczestnika, który uzyska prawo do Nagrody Urodzinowej. W dniach losowania Nagrody 

Urodzinowej nie będzie ogłaszany Szczęśliwy PESEL.  

 

3.  Nagrody Urodzinowe zostaną wylosowane przez 

Organizatora spośród wszystkich Uczestników, którzy za pośrednictwem Formatki prawidłowo 

dokonają zgłoszenia numeru PESEL. 

 

4. Aby uzyskać prawo do Nagrody Urodzinowej należy 

dokonać łącznie poniższych czynności: 

a) po wylosowaniu Zgłoszenia (informacja o wylosowanym numerze PESEL podana zostanie 

na antenie Radia RMF FM a następnie zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

http://www.rmf.pl/
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poświęconej Loterii) Uczestnik wyśle w odpowiedzi na dedykowany link wysłany na podany 

przy Zgłoszeniu adres e-mail, w terminie do 4 dni od daty wylosowania, następujące 

dokumenty: 

-  zdjęcia, albo pliki w formacie .pdf, albo w innym formacie przewidzianym w Formatce, 

dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem (np. dowód osobisty, albo prawo 

jazdy) potwierdzających fakt posiadania przez Uczestnika podanego w zgłoszeniu numeru 

PESEL, albo  

-   zdjęcia, albo pliki w formacie .pdf, albo w innym formacie przewidzianym w Formatce, 

innych dokumentów potwierdzających fakt dysponowania podanym PESELEM (np. kopia 

decyzji dotyczącej nadania numeru PESEL dziecka i zdjęcie dowodu osobistego 

potwierdzającego fakt bycia rodzicem tego dziecka) oraz numeru telefonu do osoby, której 

PESEL został zgłoszony (w wypadku zgłoszenia innej osoby niż małoletnie dziecko),  

Nie przesłanie opisanych powyżej dokumentów w wymaganym terminie jest równoznaczne z 

utratą prawa do Nagrody Urodzinowej, 

 

b) odebrać następnie połączenie telefoniczne od przedstawiciela Organizatora wykonane na 

numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Organizator podejmie nie mniej niż łącznie 4 (cztery) 

próby nawiązania połączenia telefonicznego w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

otrzymania Zgłoszenia. Nieodebranie połączenia telefonicznego od Organizatora w 

powyższym terminie jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody Urodzinowej. 

O uzyskaniu prawa do Nagrody Urodzinowej oraz o warunkach nabycia prawa do odbioru tej 

nagrody, posiadacz wylosowanego numeru PESEL, zwany dalej: „Zwycięzcą Nagrody 

Urodzinowej” jest informowany telefonicznie, chyba że jest to osoba nie posiadająca pełnej 

zdolności do czynności prawnych, wtedy informowany jest jego opiekun prawny, który dokonał 

zgłoszenia.  

 

5. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora.  

 

6. Losowanie odbywa się za poprzez losowy wybór z urny losów oznaczonych cyframi z zakresu 

od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer PESEL 

zarejestrowany w bazie danych Organizatora.  

Powyższy wybór cyfr dokonywany jest tyle razy, ile jest cyfr w liczbie odpowiadającej liczbie 

Zgłoszeń do Loterii, np. jeżeli liczba Zgłoszeń do Loterii  jest liczbą pięciocyfrową  (to jest gdy 

ilość Zgłoszeń mieści się w zakresie od 10 000 do 99 999) to procedura losowego wyboru cyfr 

przeprowadzona jest pięć razy. 

Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania: 

- numerom PESEL w bazie danych są przyporządkowywane kolejne liczby całkowite 

począwszy od liczby „0”, 

- losowanie liczby zaczyna się zawsze od losowania cyfry najbardziej znaczącej a kończy na 

losowaniu cyfry jedności (np. dla liczby pięciocyfrowej zaczyna się od losowania cyfry 

dziesiątek tysięcy, następnie losowana jest cyfra tysięcy, następnie cyfra setek itd.) 

- los oznaczony cyfrą, po jego wylosowaniu, jest ponownie umieszczany w urnie, 

- jeżeli po wylosowaniu pierwszej lub kolejnej cyfry niewątpliwe będzie, że wraz z 

pozostałymi wylosowanymi cyframi, stworzy ona liczbę przekraczającą liczbę zgłoszeń, 

wówczas losowanie całej liczby jest ponawiane (np. jeśli w bazie będzie np. 15 000 zgłoszeń, 

a pierwszą wylosowaną cyfrą będzie cyfra "2" lub większa albo gdy pierwszą wylosowaną 

cyfrą będzie cyfra "1", zaś druga wylosowana cyfra będzie większa niż "5" itd.). 
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7. Postanowienia Regulaminu dotyczące, wyrażenia zgody na rejestrację i wykorzystanie 

nagrania rozmowy dla celów promocyjno-reklamowych, przesyłania niezbędnych dokumentów, 

sposobu ogłoszenia wyniku, stosuje się odpowiednio do wyłonionego Zwycięzcy Nagrody 

Urodzinowej. 

 

8. W trakcie trwania Loterii można zostać Zwycięzcą Nagrody Urodzinowej tylko jeden raz. 

 

§ 11 

Sposób i termin ogłaszania wyników 

 

1. Do każdego Zwycięzcy w Loterii, Organizator wysyła w terminie do 21 dni, list polecony 

zawierający instrukcję dotyczącą zasad nabycia prawa do odbioru nagrody. 

 

2. Prawo do odbioru nagrody Głównej albo Nagrody Urodzinowej Zwycięzca w Loterii, nabywa 

po doręczeniu do Organizatora osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Twój Szczęśliwy 

PESEL w RMF FM” (najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora listu 

poleconego, o którym mowa w punkcie 2 powyżej): 

- oświadczenia podpisanego osobiście przez  Zwycięzcę w Loterii chyba że jest to osoba nie 

posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, wtedy podpisuje jego opiekun prawny, 

który dokonał zgłoszenia, 

- kserokopii dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciami potwierdzającymi posiadanie 

zgłoszonego numeru PESEL, 

- w wypadku wygranej osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych kserokopii 

dokumentu potwierdzającego dysponowanie zgłoszonym numerem PESEL, np.: w wypadku 

wygranej dziecka małoletniego jest to decyzja o nadaniu numeru PESEL, 

(przy czym kserokopie przesłanych dokumentów tożsamości po weryfikacji przez 

Organizatora prawidłowości złożonego oświadczenia niezwłocznie ulegną zniszczeniu), 

- wskazania numeru konta bankowego lub adresu do korespondencji w celu wydania 

nagrody.  

 

3. Uczestnik, który nie jest w stanie udowodnić faktu posiadania albo dysponowania 

zgłoszonym numerem PESEL, traci prawo do nagrody. 

 

4. W razie wątpliwości powstałych podczas weryfikacji Zwycięzcy w Loterii, Organizator może w 

celu weryfikacji wezwać Zwycięzcę w Loterii do ustalonego ze Zwycięzcą w Loterii oddziału 

Radia RMF FM lub wysłać przedstawiciela Organizatora do miejsca ustalonego ze Zwycięzcą w 

Loterii (np.: miejsca zamieszkania, czasowego przebywania, itp.). 

 

5. O nabyciu prawa do odbioru nagrody decyduje data wpływu do Organizatora ww. listu 

poleconego zawierającego powyższe dokumenty. 

 

6. W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody, pozostaje ona w dyspozycji 

Organizatora. 

 

7. Każdy z Uczestników Loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania/adres do 

doręczeń na terytorium Polski lub numer konta bankowego, jest zobowiązany powiadomić  

o powyższym fakcie Organizatora Loterii najpóźniej 7 dni przed ostatecznym terminem wydania 



10 

 

nagród. W przeciwnym wypadku Organizator uzna, że do zwycięzcy została wysłana nagroda w 

prawidłowy sposób i ryzyko utraty nagrody spoczywa na zwycięzcy. 

 

8. Wyniki losowania w Loterii oraz zwycięzcy (przez podanie wyłącznie imienia i województwa) 

będą ogłaszani na stronie internetowej www.rmf.fm, do dnia 15 października 2019r.  

 

§ 12 

Zasady wydawania Nagród 

 

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane zwycięzcom w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

dokonania weryfikacji danego numeru PESEL, zgodnie z § 11 punkt 2 Regulaminu, ale nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2019r.  

 

2. Nagrody pieniężne będą przekazywane na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy lub 

przekazem pocztowym na podany adres lub w inny sposób ustalony ze zwycięzcą, przy czym w 

wypadku żądania zwycięzcy w Loterii przekazania nagrody pieniężnej przekazem pocztowym, 

koszty takiego przekazu pocztowego pokryte zostaną przez tego zwycięzcę (Organizator dokona 

potrącenia kosztów przekazu pocztowego z należnej zwycięzcy nagrody pieniężnej). 

 

3. Wszelkie koszty i ryzyka związane z odbiorem nagród obciążają zwycięzców w Loterii.  

 

4. Nagrody Główne oraz Nagrody Urodzinowe zostaną wydane po potrąceniu 10% 

zryczałtowanego podatku od nagrody, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 6a) ustawy z dnia 

26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1287).  

 

5. Nie spełnienie przez zwycięzcę któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie 

Loterii skutkować będzie odmową wydania nagrody przez Organizatora Loterii. 

 

6. Nagrody, których wydania Organizator Loterii odmówi z uwagi na naruszenia Regulaminu, 

pozostaną do dyspozycji Organizatora Loterii.   

 

§ 13 

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii 

 

1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii sprawować będzie Komisja Loterii powołana 

przez Organizatora, w skład której wchodziło będzie od 2 do 5 osób. W skład Komisji wchodzić 

będzie m.in. osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją do nadzorowania 

przebiegu Loterii. 

 

2. Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowań nagród. 

 

3. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników 

Loterii reklamacji oraz informowanie o szczegółach niniejszej Loterii.  

 

 

 

 

 

http://www.rmf.fm/
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§ 14 

Reklamacje 

 

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Loterii  

z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w okresie Loterii jednakże nie później 

niż do dnia 14 stycznia 2020r. Reklamacje wpływające do Organizatora po dniu 14 stycznia 

2020r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego wniesienia. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczenia przesyłek/wiadomości z 

reklamacją przez osoby trzecie. 

Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji doręczonej (data zarejestrowania) 

po 14 stycznia 2020r. 

 

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pesel2019@rmf.fm zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie trybu zgłaszania 

roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019r. poz. 20). Reklamacja zostanie 

rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, włączając w to 

wysłanie powiadomienia o wyniku reklamacji. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi 

listownie na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. 

 

§ 15 

Przedawnienie roszczeń 

 

1. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, 

w której roszczenie stało się wymagalne. 

 

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z przeprowadzaną Loterią będą poddane jurysdykcji 

sądów powszechnych. 

 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, znajdują zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa powszechnego. 

 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora w Krakowie, 

przy Al. Waszyngtona 1, przez cały okres Loterii, tj. od dnia 2 września 2019r. do dnia 28 

stycznia 2020r. oraz w Okresie Zgłoszeń na podstronie internetowej www.rmf.fm poświęconej 

Loterii. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię regulaminu po przesłaniu 

przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF 

Sp. z o.o. sp. k., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków z dopiskiem „Twój Szczęśliwy PESEL w 

RMF FM - regulamin”. 

 

mailto:pesel2019@rmf.fm
http://www.rmf.fm/
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2. Wszelkie materiały i treści promocyjne i reklamowe dotyczące Loterii przekazywane do 

faktycznych oraz potencjalnych uczestników Loterii mają charakter informacyjny i nie 

wprowadzają w błąd co do rodzaju i zasad loterii ani rodzaju i wartości nagród. 

 

3. Uczestnicy postępujący w sposób sprzeczny z interesami Organizatora, w szczególności 

poprzez: dyskredytowanie go, podawanie informacji godzących w jego dobre imię, reklamowanie 

konkurencyjnych stacji radiowych, bądź zachowanie nie licujące z ogólnie przyjętymi zasadami, 

oraz naruszający zasady uczciwej gry, mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z Loterii. 

 

4. Organizator Loterii gwarantuje, że Loteria ma na celu promowanie programu radiowego i 

marki RMF FM, a nie Loterii jako takiej. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia prowadzenia Loterii,  

w wypadku wprowadzenia żałoby narodowej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na 

czas obowiązywania tej żałoby. 

 

 

NA PODSTAWIE ART. 47 ORAZ ART. 60 UST. 3 USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009r. O 

GRACH HAZARDOWYCH (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 847) ZATWIERDZAM POWYŻSZY 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „Twój Szczęśliwy PESEL w RMF FM”.  


