Informacja uzupełniająca do Regulaminu loterii pieniężnej
„Super 7”
Dane

liczbowe dotyczące dziesięciu transz losów loterii wprowadzonych do

sprzedaży w tym samym terminie z numerem identyfikacyjnym rozpoczynającym
się na każdym losie liczbą 0457:
Łączna ilość losów 20.000.000 sztuk /słownie: dwadzieścia milionów sztuk/.
Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży dla dziesięciu transz stanowi kwotę
36.400.000 złotych /słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy złotych/. Wysokość
kapitału przeznaczonego na wygrane pieniężne wynosi dla dziesięciu transz 21.085.260 zł
/słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt
złotych/, co stanowi 57,93% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży dla dziesięciu
transz.
Ilość i wysokość wygranych dla dziesięciu transz w Loterii:
Stopień
wygranych

Ilość wygranych

Wartość wygranych

Łączna wartość
wygranych w złotych

w złotych

I

10

77 777

777 770

II

20

7 777

155 540

III

350

777

271 950

IV

40 000

77

3 080 000

V

200 000

14

2 800 000

VI

600 000

7

4 200 000

VII

900 000

4

3 600 000

VIII

100 000

3

300 000

IX

2 950 000

2

5 900 000

Razem wygranych: 4.790.380 sztuk dla dziesięciu transz.

1.

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją reklamacji, wydania na
żądanie uczestnika imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych)
wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (obowiązującym od dnia 25 maja 2018 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”).

2.

Administratorem 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.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesach wskazanych w pkt. 1.
Uczestnicy Loterii mają 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.

4.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane w przypadku złożonych reklamacji w terminie określonym w § 18
pkt. 2 niniejszego regulaminu z uwzględnieniem § 20 niniejszego regulaminu. Dokumentacja reklamacyjna będzie
przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie reklamacji.

5.

Dane osobowe Uczestników Loterii uzyskane w związku z prowadzeniem przez TS ewidencji wygranych co najmniej
2 280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) i wydawaniem imiennych zaświadczeń o uzyskanej
wygranej) będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie
wygranej na podstawie przepisów wynikających z Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora Danych i nie będą udostępniane
żadnym innym podmiotom z zastrzeżeniem § 17 pkt. 5 niniejszego regulaminu.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Loterii przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

8.

Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia
procedury reklamacyjnej. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w Ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.

9.

Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych jest Totalizator Sportowy Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej wygranej.

