
Regulamin loterii promocyjnej  
„Piąte urodziny Carsharingu PANEK” 

 

§ 1 Nazwa Loterii 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Piąte 

urodziny Carsharingu PANEK”, dalej „Loterią”.  

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię 

Organizatorem Loterii jest Panek S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000324104, posiadająca kapitał zakładowy 1 000 000,00 złotych, NIP 692-24-61-623, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  

(Dz.U.2022.888 t.j. ) dalej jako „Ustawa” zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej 

„Regulaminem”.  

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii 

1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, dokonujące określonych w niniejszym Regulaminie Loterii transakcji 

uprawniających do udziału w Loterii, które spełnią warunki określone w § 8 Regulaminu zwani dalej: 

"Uczestnikami". Dokonanie transakcji może nastąpić ponadto wyłącznie przez Uczestnika będącego 

Klientem usługi PANEK Carsharing w rozumieniu i na zasadach Regulaminu Usługi PANEK Carsharing 

zwanego dalej „Regulaminem CS”. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy  i członkowie rodziny pracowników 

oraz współpracowników Organizatora. 

3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i 

zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem 

innego Uczestnika, podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Loterii. 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii 

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja 

nadzoru powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora 

regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi co najmniej jedna  osoba, 

posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i 



regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z 

nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii i pełni ona funkcję przewodniczącego Komisji.  

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień 

Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. Komisja ponadto rozpatruje reklamacje dotyczące Loterii.  

§ 6 Zasady prowadzenia Loterii 

1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując 

do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść. 

 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych 

osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Loterii. 

 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia 

przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo 

wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.  

4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia w sposób opisany w § 8 Regulaminu.  

5. Pojęcia pisane dużą literą niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie 

CS. Regulamin CS jest dostępny na stronie www.panekcs.pl oraz w siedzibie Organizatora.  

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii 

1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.  

2. Loteria trwa od 9 lipca 2022r. do 31 października 2022r.(czas trwania Loterii wraz z postępowaniem 

reklamacyjnym), z tym, że okres dokonywania transakcji uprawniających do udziału w Loterii oraz 

przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 9 lipca 2022r. o godz. 8:00:00 i kończy 31 sierpnia 

2022r. o godz. 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”). 

§ 8 Uczestnictwo w Loterii 

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie 

następujące warunki:  

a) posiadać aktywne (niezablokowane) Konto Klienta usługi PANEK Carsharing na zasadach określonych 

w Regulaminie CS; 

b) dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii poprzez wejście na stronę internetową 

www.panekcs.pl/loteria, zwaną dalej: „Stroną internetową” i wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

w następujący sposób: 

i. podać numeru telefonu komórkowego oraz adres e-mail,  które zostały wskazane przez Uczestnika 

również jako dane do korzystania jako Klient z usługi PANEK Carsharing;  

ii. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;  

c) kliknąć przycisk „Zarejestruj się”; 

d) wyrazić zgodę na udział w Loterii;  

e) uzyskać od Organizatora potwierdzenie prawidłowego zarejestrowania w Loterii; 

f) dokonać w Okresie Promocyjnym co najmniej jednej transakcji w usłudze PANEK Carsharing o 

wartości minimum 50 złotych.  

http://www.panekcs.pl/
http://www.panekcs.pl/loteria


Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgody na komunikację marketingową związaną z promocjami w 

usłudze PANEK Carsharing i PANEK Rent a Car. 

2. Uczestnik, w przypadku prawidłowego zarejestrowania się do Loterii otrzyma od Organizatora 

stosowne potwierdzenie drogą mailową wraz ze wskazaniem swojego indywidualnego numeru 

Uczestnika. Po otrzymaniu potwierdzenia Uczestnik będzie uzyskiwał Losy z tytułu dokonania transakcji 

określonych Regulaminem. Losy będą opatrzone indywidualnym numerem Uczestnika. 

3. Przez transakcję należy rozumieć każdą jednorazowo wydaną  przez Uczestnika kwotę o wartości co 

najmniej  50 zł w usłudze PANEK Carsharing (np. za najem samochodu, zakup przedpłaty, zakup pakietu 

itp.). Każda transakcja o wartości co najmniej 50 zł przyznaje Uczestnikowi jeden los (zwany dalej 

„Losem”). Pojedyncza transakcja (płatność powodująca wpływ środków pieniężnych na rachunek 

Organizatora), choćby stanowiąca kilkukrotność kwoty 50 zł, powoduje nabycie jednego Losu. 

4. Uczestnik może w Okresie Promocyjnym dokonywać wielu transakcji i uzyskiwać więcej niż jeden 

Los, jednakże Uczestnikowi może zostać przyznana w Loterii tylko jedna Nagroda. 

5. Zgłoszenia niepotwierdzone przez Organizatora są nieważne i nie uprawniają do wzięcia udziału w 

Loterii i otrzymania Nagród opisanych w § 9 ust. 2 poniżej. Za nieprawidłowe uważane są w 

szczególności zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 powyżej lub 

przedmiotowe dane są nieprawdziwe / błędne.  

6. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem 

jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź 

zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, 

Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. 

metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w 

stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na 

przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.  

7. Każdy Los przyznany w Okresie Promocyjnym bierze udział w losowaniu Nagród w Loterii. 

§ 9 Wartość puli Nagród 

1. Całkowita wartość puli Nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi 50.000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi maksymalnie 75 

(słownie: siedemdziesiąt pięć) sztuk.  

2. Nagrodami w Loterii są: 

a) Nagroda I Stopnia w postaci bonusu na usługi PANEK Carsharing o wartości 1000 zł (słownie: tysiąc) 

brutto każda (dalej: „Nagroda I Stopnia”). Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) 

Nagród I Stopnia w Loterii. 

b) Nagroda II Stopnia w postaci bonusu na usługi PANEK Carsharing o wartości 500 zł (słownie: pięćset) 

brutto każda (dalej: „Nagroda II Stopnia”). Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród II 

Stopnia w Loterii. 

3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać jej 

ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej Nagrody. Zwycięzca może otrzymać w 

Loterii jedną Nagrodę.  



4. Bonusy na usługi PANEK Carsharing są ważne przez pół roku liczone od dnia losowania Nagród 

wskazanego w §10 ust. 4 Regulaminu.  Bonusy przyznane jako Nagroda w Loterii są bonusami w 

rozumieniu Regulaminu CS i podlegają wykorzystaniu na zasadach opisanych w Regulaminie CS.   

5. Wydanie Nagród następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.)  

§10 Miejsce i termin losowań Nagród 

1. Losowanie Nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora, przy użyciu manualnej (ręcznej) metody 

losowania, to jest przy użyciu przezroczystej szklanej kuli (urny) i papierowych Losów. Na Losach będą 

figurowały indywidualne numery Uczestników. Każdemu Uczestnikowi będzie przysługiwało tyle 

Losów, ile w Okresie Promocyjnym wykonanych zostało przez Uczestnika transakcji, o których mowa 

w §8 ust. 3 Regulaminu.  Losowania będzie dokonywał przewodniczący Komisji. 

2. Losowania Nagród odbywają się w następujący sposób: 

 a. W losowaniu Nagród najpierw zostanie wylosowanych 25 (słownie: dwudziestu pięciu) Zwycięzców 

Nagrody I stopnia; 

 b. Następnie w losowaniu Nagród zostanie wylosowanych 50 (słownie: pięćdziesięciu) Zwycięzców  

Nagrody II stopnia. 

3. Jeżeli w trakcie losowania Nagrody II stopnia wylosowany zostanie Uczestnik, który został już 

wylosowany w trakcie losowania Nagród I stopnia, takiemu Uczestnikowi Nagroda nie przysługuje i 

losowanie zostanie powtórzone.  

4. Losowanie Nagród odbędzie się w dniu 26 września 2022r. i będzie transmitowane na żywo ma 

kanale YouTube Organizatora pod linkiem: https://www/youtube/com/c/PANEKCarSharing.   

 

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki, miejsce i termin wydawania 

Nagród 

1. Zwycięzcy, których Losy zostaną wylosowane podczas losowań Nagród informowani są przez 

Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o 

wyniku losowania w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia losowania. W wiadomości e-

mail Zwycięzca otrzymuje także Nagrodę – bonus. Zwycięzca samodzielnie doładowuje Konto w 

aplikacji bonusem. 

2. W razie powzięcia wątpliwości, czy Zwycięzca nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator 

może do dnia 7 września 2022r. zwrócić się do Zwycięzcy o przedstawienie dodatkowych oświadczeń 

m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz okazania dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz wiek Zwycięzcy. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję 

począwszy od dokonania zgłoszenia przez Uczestnika swojego udziału w Loterii. Dokumenty należy 

okazać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane 

jest telefonicznie lub e-mailowo na numer lub adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Uczestnik może 

również przesłać skany dokumentów na adres marketing@panek.eu  (z prawem zasłonięcia części 

danych niepotrzebnych do identyfikacji tożsamości). 

3. Brak okazania Organizatorowi dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany 

został Zwycięzca telefonicznym lub e-mailowym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w ust. 2 

https://www/youtube/com/c/PANEKCarSharing
mailto:marketing@panek.eu


powyżej, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa 

do Nagrody.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wyników Loterii na Stronie Internetowej Loterii 

lub na stronie Organizatora www.panekcs.pl i na portalach społecznościowych Organizatora  

(social mediach) po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora. Publikacja 

imienia, nazwiska Zwycięzcy, miejscowości zamieszkania oraz przyznanej Nagrody nastąpi za zgodą 

Zwycięzcy wyrażoną drogą mailową. Organizator w korespondencji mailowej informującej o wygranej  

zwróci się do Zwycięzcy z prośbą o udzielenie zgody. Odpowiedź negatywna lub brak odpowiedzi 

Zwycięzcy z ciągu 7 dni poczytana będzie za brak zgody.  W razie braku zgody Organizator ma prawo 

opublikować  imię, pierwszą literę nazwiska, miejscowość oraz przyznaną Nagrodę.  

6. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania Nagród rozstrzyga Komisja.  

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 17 października 2022r., przy czym decyduje data wpływu do 

Organizatora.  

2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres Organizatora - PANEK S.A (ul. 

Grójecka 208, Warszawa 02-390) z dopiskiem „Piąte urodziny Carsharingu PANEK” - reklamacja” lub 

wiadomością e-mail przesłaną na adres marketing@panek.eu i musi zawierać dane osobowe w 

zakresie zgodnym z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania 

roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20), tj.: imię i nazwisko oraz adres 

zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj 

gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać 

adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z 

reklamacją.  

3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu 

poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku 

reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z ust. 2 powyżej, 

najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy 

od dnia wymagalności.  

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

udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do 

dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 

§ 13 Dane osobowe 

1. Administrator danych  
Administratorem danych osobowych jest Panek S.A. ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (dalej „ADO”) 
 

2. Dane kontaktowe Administratora  
Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby: Grójecka 208, 02-390 
Warszawa lub mailowo na adres iodo@panek.eu 
 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  

http://www.panekcs.pl/
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Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo – 
adres: iodo@panek.eu  
 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii.  Podstawą 
przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z  ustawą 
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie 
prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych 
roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Uczestników i Zwycięzców, w 
tym w zakresie rozpoznawania reklamacji Uczestników i Zwycięzców Loterii. 
Marketing usług własnych Organizator opiera na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem jest marketing i promocja PANEK S.A.  
Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, 
to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, a jeżeli w tym celu Uczestnik poda swój numer telefonu - to art. 172 ustawy z 16.07.2004 
r. – Prawo telekomunikacyjne.  
 

5. Okres przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe Uczestnika Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii, oraz po jej zakończeniu 
przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego. 
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres sześciu lat od momentu 
zakończenia Loterii lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w 
takim celu.  
W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda dane te będziemy przetwarzać do 
momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

6. Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

• podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych osobowych (ADO) przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami ADO. 

• podmioty wspierające ADO  w bieżącej działalności świadczącymi usługi IT. 

• organy podatkowe 
 
7. Dobrowolność danych  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.  
 

8. Prawa osób, których dane dotyczą  
Uczestnicy Loterii mogą skorzystać z prawa do: 
• Prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 
• Prawa  sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; 
• Prawa usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO; 
• Prawa  ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO; 
• Prawa przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO; 
• Prawa  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. 

 
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

mailto:iodo@panek.eu


Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.  
 

§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej www.panekcs.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa.  

3. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z 

zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych 

(Dz.U.2022.888 t.j.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wymaga 

zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. O zmianie Regulaminu 

Organizator poinformuje na Stronie Internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach 

społecznościowych. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony zgodnie z §14 ust. 1 Regulaminu. 

Zmiana Regulaminu Loterii nie będzie miała wpływu na prawa nabyte przez  Uczestnika.  

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 lipca 2022r. 
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