Załącznik nr 5
do Księgi Procedur KP-DZC-021/3

(imię)

-

(data)

(nazwisko)

(ulica)

(miasto)

(telefon kontaktowy)
WNIOSEK

□ Lotto, □ Lotto Plus, □ Mini Lotto,
□ Multi Multi, □ Multi Multi Plus, □ Ekstra Pensja, □ Keno, □ Kaskada, □ Super Szansa,
□ Eurojackpot □ Loterie zdrapkowe, □ inne (……………………. ) na podstawie
Proszę o

wypłatę

wygranej

w grze liczbowej:

kuponu/kuponów/losu/losów* o numerze/numerach:
─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

Powód:

□ kupon/los* po regulaminowym okresie wypłat, □ kupon/los* uszkodzony,
□ inny………………………………………………..
Preferowany odbiór wygranej: □ osobiście w kasie Oddziału w mieście ………………………..
□ przelew na rachunek bankowy
─

─

─

─

─

─

□ przekaz pocztowy
………………………………………….
(podpis Grającego)
Podstawą do złożenia roszczenia jest posiadanie oryginału kuponu/losu*.
Od jednorazowych wartości wygranych powyżej 2 280 zł pobierany jest zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10% wygranej kwoty.
*- Niepotrzebne skreślić

Dowód zawarcia transakcji należy załączyć do pisma i wysłać na adres najbliższego Oddziału TS.
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Wypłacone wygrane, których wartość wynosi co najmniej 2 280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście
osiemdziesiąt zł) podlegają ustawowemu obowiązkowi ewidencji. W celu realizacji powyższego
obowiązku, niezbędne jest osobiste stawiennictwo Grającego w Oddziale TS wraz z dokum entem
umożliwiającym ewidencję.
Dane podlegające ewidencji:
1) dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i nume r dokumentu potwierdzającego tożsamość,
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia
i obywatelstwo); 2) wartość wypłaconej (wydanej) wygranej; 3) datę wypłaty (wydania).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Targowa 25. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@totalizator.pl.
Wykorzystywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem
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 („RODO”).
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją procesu reklamacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu reklamacji.
Posiadają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem
Sportowym Sp. z o.o., w tym: Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym
Sp. z o.o., dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy, podmiotom konsultingowym oraz
audytorom, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.
Dokumentacja reklamacyjna będzie przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie reklamacji na podstawie przepisów wynikających
z Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.

……………………………………
podpis Grającego
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