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REGULAMIN 
LOTERII PROMOCYJNEJ 

 
pt. "KASA OD KILLERA" 

 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
 1.1 Nazwa loterii. 
 
Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą "KASA OD KILLERA". 
 
 1.2 Organizator loterii. 
 
Organizatorem Loterii jest: XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 
Kielce, zwana dalej Organizatorem. 
 
 1.3 Organ wydający zezwolenie. 
 
Loteria promocyjna jest organizowana na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY 
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w Kielcach. 
 
 1.4 Czas trwania loterii. 
 
Loteria rozpoczyna się w dniu  01.02.2020 r. i trwa do dnia 27.11.2020 r. Termin ten obejmuje: 
sprzedaż promocyjną, losowanie, nieprzekraczalny termin wydania nagród, termin 
przewidziany na ewentualną procedurę reklamacyjną. 
 
 1.5 Termin sprzedaży promocyjnej w Loterii. 
 
Sprzedaż produktów, których zakup upoważnia do udziału w Loterii odbywa się  
w następującym terminie od 01.02.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. 
 
 1.6 Obszar urządzania Loterii. 
 
Loteria promocyjna prowadzona jest na terenie całej Polski. 
 
1.7 Definicje 
 

a) Uczestnicy Loterii - Uczestnikiem Loterii, (zwany dalej Uczestnikiem) jest każda osoba 
fizyczna, która ukończyła 18 lat, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 1.7. b) 
Regulaminu, która spełni warunki opisane w punkcie 2. 
 

b) Osoby wyłączone z udziału w Loterii - w Loterii nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, 
członkowie Komisji Nadzoru, zarząd i pracownicy  Organizatora, współpracownicy i 
przedstawiciele Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora,  na podstawie 
umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki, 
przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób. 

c) Zestaw Produktów promocyjnych – zwany dalej Produktami promocyjnymi, to dwa 
produkty Organizatora loterii XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, zakupione jednorazowo (zakup potwierdzony jednym Dowodem 
zakupu) w terminie od 01.02.2020 r. do 31.08.2020 r. -  dwa oryginalne wałki KILLER 
serii 330 o wielkości: 245 mm x 9 mm, 245mm x 13mm, 178 mm x 9mm, 178mm x 
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13mm z wyłączeniem wałków KILLER serii 330 o wielkości 100 mm x 9 mm i 100 
mm x 13 mm.  
 

d) Zakup promocyjny upoważniający do udziału w Loterii – zwany dalej Zakupem 

promocyjnym, to zakup  jednorazowy Produktów promocyjnych w terminie od dnia 

01.02.2020 r. do 31.08.2020 r.  upoważniający do udziału w Loterii. 

 
e) Dowód zakupu 

to paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną, nieprowadzącą 

działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), które stanową dowód dokonania 

zakupu Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia 

następujące warunki:  

-  Dowód zakupu promocyjnego jest prawdziwy tzn. wystawiony przez sklep 

prowadzący sprzedaż Produktów promocyjnych, podmiot faktycznie prowadzący 

detaliczną sprzedaż produktów Organizatora i nie jest podrobiony lub sfałszowany. 

-   Dowód zakupu promocyjnego nie jest uszkodzony, zniszczony, nieczytelny, tzn. nie 

budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności,  

a w szczególności Dowód zakupu promocyjnego nie jest przecięty, ucięty, naderwany, 

rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów 

zakupów promocyjnych, w liście zakupów na Dowodzie zakupu jest słowo pozwalające 

stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych.  

 - data widniejąca na Dowodzie zakupu promocyjnego powinna obejmować termin od 

dnia 01.02.2020 r. do 31.08.2020 r.   

 
f) Opakowanie Produktów promocyjnych –  dwa oryginalne opakowania wałków 

KILLER serii 330 – tj.  produktów  promocyjnych Organizatora loterii XL-TAPE-
INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzór opakowań  
i wałków KILLER serii 330 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Loterii.  

 

g) Dowód tożsamości – to ważny dokument taki jak dowód osobisty lub paszport 

     Uczestnika Loterii. 
 
h) Strona internetowa Loterii – przygotowana do potrzeb Loterii strona internetowa 

pod adresem: www.bluedolphin.pl/kasa-od-killera, na której znajduje się specjalnie 
przygotowany  Formularz zgłoszeniowy do rejestracji w Loterii. 
 

i) Formularz zgłoszeniowy – zwany dalej Formularzem, dostępny na stronie 

internetowej Loterii.  Formularz zawiera miejsce na wpisanie przez Uczestnika Loterii 

następujących danych: imię, nazwisko. numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-

mailowy. Formularz zawiera możliwość wczytania dwóch obowiązkowych zdjęć tj. 

Dowodu zakupu i zdjęcia Opakowań Produktów promocyjnych. 

           Formularz zawiera  również następujące obowiązkowe, uprawniające do udziału  
w Loterii zgody  i oświadczenia:  

• oświadczenie, że Uczestnik ma ukończone 18 lat, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody  Uczestnika na udział w Loterii, 

• oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest osobą wyłączoną z udziału w Loterii, 

• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Loterii dostępnym na stronie 

internetowej Loterii. 
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• oświadczenie, o tym, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii.   

            Pod powyższymi zgodami znajduje się data wypełnienia Formularza oraz miejsce na 
odznaczenie, potwierdzenie prawidłowości wpisanych danych, oświadczeń i zgód.  

            Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 
 1.8 Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii 
Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna 
Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca 
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych  
z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał 
Regulamin działania tej Komisji. Komisja sporządza protokół z losowania Nagrody głównej  
z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się  
z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii. 
Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających            
z niniejszego Regulaminu. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie 
reklamacyjne. 
 
1.9 Dane osobowe 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, Dz.Urz.UEL119  
z 04.05.2016 str.1), Organizator Loterii informuje, że administratorem danych osobowych 
uczestników loterii jest Organizator Loterii XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 
Kielce. 
 
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w następujących celach: 
 

a) w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania 

zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, 

wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze 

w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.); 

 
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie 

uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych  

(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r.). 

 
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii odbywa się zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
 
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w Loterii. 

 
Uczestnikowi przysługuje: 

o prawo dostępu do podanych danych osobowych,  
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o prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

podanych danych osobowych,  

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 

osobowych, 

o prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

         

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane  
z naruszeniem przepisów. 
 

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych 
osobowych Organizatora Loterii -  innym podmiotom tj. w szczególności podmiotom 
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów 
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników 
Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora 
loterii prawnie i księgowo.  
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Organizatora Loterii do podmiotów 
świadczących dla niego usługi – organizatora Loterii, podmiotów świadczących usługi IT oraz 
podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami,                                
w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, 
ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym. 
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych 
roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe Laureatów mogą być 
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej 
przepisami prawa. 
Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 
Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 
2. Warunki uczestnictwa w Loterii 
 
Aby wziąć udział w Loterii należy:  
 
w terminie  od dnia od 01.02.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. zakupić Produkty Promocyjne, 
zachować Dowód zakupu oraz zachować Opakowania Produktów Promocyjnych,  następnie 
należy zarejestrować się w Loterii w terminie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 01.09.2020 r. na 
stronie internetowej Loterii.  
 
Uczestnik rejestrując się w Loterii wypełnia prawidłowo Formularz, w którym podaje wszystkie 
obowiązkowe i prawdziwe dane, potwierdza wszystkie obowiązkowe zgody i oświadczenia, 
wczytuje obowiązkowo zdjęcie Opakowań produktów promocyjnych   oraz wczytuje 
obowiązkowo zdjęcie Dowodu zakupu. 

 
Podanie danych i potwierdzenie obowiązkowych zgód i oświadczeń jest dobrowolne, ale 
niezbędne do udziału w Loterii.  
 
Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Uczestnik Loterii otrzymuje na wskazany  
w kwestionariuszu zgłoszeniowym adres e-mail potwierdzenie prawidłowego zarejestrowania 
się do Loterii.  
            

•   Jeden Uczestnik może zarejestrować się do Loterii wielokrotnie.  
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•   Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii więcej niż jedną nagrodę.  

 
Przy dokonaniu więcej niż jednego Zakupu promocyjnego, aby  dokonać prawidłowej 
rejestracji w Loterii, należy każdy Zakup promocyjny osobno zarejestrować w Loterii, 
każdorazowo wypełniając Formularz. 

 
Przesłanie większej liczby Zakupów promocyjnych w jednym zarejestrowanym Formularzu do 
Loterii będzie traktowane jako jedno zgłoszenie do Loterii.  
 
Możliwość uzyskania dodatkowej rejestracji w Loterii 
Każdy Uczestnik Loterii, który przynajmniej jeden raz spełnił warunki Regulaminu Loterii  

i prawidłowo zarejestrował  się w Loterii na podstawie dokonanego zakupu Produktów 

promocyjnych, może otrzymać dodatkową  szansę na udział w Loterii  poprzez rejestrację do 

Klubu Dolphin Promo w terminie od 01.02.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. 

Aby zarejestrować się w Klubie Dolphin Promo Uczestnik na stronie Loterii  powinien kliknąć 

na baner: zarejestruj się w Klubie Dolphin Promo i zwiększ swoje szanse w Loterii „KASA OD 

KILLERA” a następnie zarejestrować się  w Klubie Dolphin Promo. Jeden Uczestnik Loterii 

może zarejestrować się w Klubie Dolphin Promo tylko jeden raz.  

Organizator po prawidłowej rejestracji Uczestnika Loterii w Klubie Dolphin Promo wygeneruje 

w terminie od 01.02.2020 r. do dnia 01.09.2020 r. na rzecz Uczestnika dodatkowy Formularz 

– udział w Loterii.  

 

 
4. TERMIN I ZASADY LOSOWANIA 

 
Ręczne losowanie nagród odbędzie się w dniu 15.09.2020 r.  o godz. 12.00 w  siedzibie 

Organizatora Loterii  XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą   w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 248 pod nadzorem Komisji.  

Losowanie nagród zostanie przeprowadzone spośród prawidłowych Formularzy 

zarejestrowanych w Loterii od dnia 01.02.2020 r. do dnia 01.09.2020 r. oraz wśród  

dodatkowych Formularzy – udziałów w Loterii wygenerowanych przez Organizatora                      

w związku z rejestracją Uczestników Loterii w Klubie Dolphin Promo. 

Przed losowaniem Organizator Loterii wydrukuje wszystkie  Formularze i umieści je                        

w specjalnym pojemniku.  

Nagrody będą losowane w kolejności określonej  w punkcie 5. 

Po zakończeniu losowania Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników losowania.  

 
 
5. NAGRODY W LOTERII 
 
Nagrodami w Loterii są: 
   

a) Jedna nagroda główna pieniężna  -  10 000 zł  
b) Hulajnoga elektryczna 4 szt., każda o wartości  1 398, 99 zł, łączna wartość                 

5 595, 96 zł brutto 
c) Rower trekkingowy 3 szt., każdy o wartości  1 199, 00 zł, łączna wartość  3 597, 00 zł 

brutto 
d) Smartwatch 2 szt., każdy o wartości  498, 99 zł, łączna wartość 997, 98 zł brutto  
e) Maskotki 30 szt. każda o wartości 39,68 zł, łączna wartość 1 190, 40 zł brutto 

 
Łączna wartość nagród w loterii  40 szt. nagród o łącznej  wartości  21 381, 34  zł brutto. 
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6. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród  
 
6.1 Powiadomienie  o wynikach losowania nagrody następuje poprzez publikację w terminie 3 
dni roboczych od losowania: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości 
zamieszkania Laureata. 
Wyniki Loterii są opublikowane w takiej formie na stronie internetowej Loterii. 
 
6.2 Dodatkowo Laureat Loterii zostanie poinformowany przez Organizatora o zdobyciu 
nagrody e-mailowo.  Organizator Loterii w ciągu 3 dni roboczych od dnia losowania, nie później 
niż do  dnia 18.09.2020 r.  wysyła e-maila do Laureata nagrody (na adres e-mailowy podany 
na Formularzu).  
Laureat nagrody głównej pieniężnej zobowiązany jest w terminie 3 dni najpóźniej do dnia 

21.09.2020 r. przesłać na adres e-mailowy loteria@bluedolphin.pl Organizatora Loterii 
numer konta bankowego, na które zostanie przekazana nagroda główna pieniężna po 
potrąceniu należnego podatku od nagrody w wysokości 10 % jej wartości.  
 
6.3 Nagroda główna pieniężna zostanie przekazana nie później niż  do 16.10.2020 r.   
Laureatowi po potrąceniu podatku od nagrody w wysokości 10 % jej wartości na wskazany w 
wiadomości e-mail numer konta bankowego.  
Pozostałe nagrody  zostaną  przesłane do Laureatów  przesyłką kurierską  lub przesyłką 
pocztową w terminie 30 dni losowania, jednak nie później niż  do 16.10.2020 r.;  decyduje data 
nadania przesyłki. Na życzenie Laureata nagroda w ww. terminach może zostać wydana w 
siedzibie Organizatora.  
 
6.4 Organizator przed wydaniem nagrody może zażądać w terminie 3 dni  roboczych od dnia 
losowania, nie później niż do  dnia 18.09.2020 r.  pod rygorem utraty prawa do odbioru 
nagrody, okazania przez Laureata oryginału  Dowodu zakupu Produktów promocyjnych oraz 
Opakowań Produktów promocyjnych, które upoważniły do udziału w Loterii.  
W przypadku wystąpienia takiego żądania Laureat zobowiązany jest do przesłania  w ciągu 7 
dni, nie później niż do dnia 28.09.2020 r.  (decyduje data wpływu) na adres Organizatora 
oryginałów Dowodu zakupu Produktów promocyjnych oraz Opakowań Produktów 
promocyjnych. 
 
6.5 Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora Loterii.  

 

6.6   Nagród rzeczowych w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne 

nagrody. Nagrody pieniężnej nie można wymieniać na inne nagrody.  

 

6.7 Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami 
podatkowymi.  zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 
1991 r. (Dz. U. 2019, poz. 1387) art. 21.1.6a, przed wydaniem nagrody głównej, której 
jednostkowa wartość przekracza 2 280,00 zł Organizator pobiera - potrąca zaliczkę na 
zryczałtowany podatek od nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody, a następnie 
przekazuje tą zaliczkę do właściwego urzędu skarbowego. 
 
6.8 Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 
wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z 19 listopada 
2009 roku o grach hazardowych. 

 

 

7. Postępowanie reklamacyjne  

 

mailto:loteria@bluedolphin.pl
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7.1  Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres XL-TAPE-
INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: loteria@bluedolphin.pl                      
z dopiskiem – "KASA OD KILLERA" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu 
zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy 
roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres 
elektroniczny do komunikacji. 

           Reklamacje są zgłaszane w terminie do  10.11.2020 r.  decyduje data wpływu. 
7.2  Reklamacje rozpatruje Komisja. 
7.3  Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie 

Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku 
odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje 
data nadania wiadomości e-mail. 

7.4 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo                                            
do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

7.5 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 
6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku 
zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na 
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

8. Postanowienia końcowe  
8.1.     Przystępując do Loterii Uczestnik ma możliwość zapoznania się z regulaminem Loterii.  
8.2.     Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w terminie od 01.02.2020 r. do  27.11.2020 r.,       
           na stronie internetowej Loterii oraz w siedzibie Organizatora Loterii. Regulamin Loterii na  
           pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem na wskazany przez niego  
           adres. 
8.3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od  
           niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody.  
8.4.     Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym      
           Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa. 
8.6.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie 

     obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19  
           listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu          
           Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja    
           2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000). 

 
Organizator  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:loteriareklamacje@bluedolphin.pl
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Załącznik nr 1 do  Regulaminu Loterii „KASA OD KILLERA”  
Wzór opakowań  i  wałków KILLER serii 330, których zakup upoważnia do 
udziału w Loterii 
 
 
Przód etykiety  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tył etykiety    
W loterii biorą udział  następujące wielkości wałków:  
 
245mm x 9mm 
245mm x 13mm 
178mm x 9mm 
178mm x 13mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wałek KILLER  serii 330 bez opakowania  
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Załącznik nr 2  
do  Regulaminu Loterii „KASA OD KILLERA” 
Wzór Formularza zgłoszeniowego do Loterii  
 
Formularz zgłoszeniowy do loterii promocyjnej „KASA OD KILLERA” 
Imię: ……………………………………. 

Nazwisko: …………………………….. 

Numer telefonu: …………………….... 

Adres zamieszkania: ………………... 

Adres e-mailowy: …………………….. 

 

Formularz zawiera możliwość wczytania dwóch wymaganych  zdjęć  

 

Dołącz zdjęcie Dowodu zakupu  

 

Dołącz zdjęcie Opakowań Produktów promocyjnych 

 

 Potwierdź  obowiązkowe, uprawniające do udziału w loterii zgody  i oświadczenia:  
 □ Oświadczam, że  mam ukończone 18 lat. 

 □ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w loterii „KASA OD KILLERA” 

□ Oświadczam, że  nie jestem osobą wyłączoną z udziału w loterii „KASA OD 
KILLERA” tj. nie jestem: osobą prawną, członkiem Komisji Nadzoru, osobą wchodzącą 
w skład zarządu Organizatora loterii, pracownikiem Organizatora loterii, 
współpracownikiem Organizatora loterii, przedstawicielem Organizatora loterii, osobą 
zatrudnioną przez Organizatora loterii,  na podstawie umowy o dzieło,  umowy zlecenie,  
małżonkiem, dzieckiem rodzeństwem, wnukiem,  przysposobionym,  przysposabiającym 
wszystkich wyżej wymienionych osób. 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem/łam się  z regulaminem loterii „KASA OD KILLERA” 

dostępnym na stronie internetowej loterii www.bluedolphin.pl/kasa-od-killera 

           □ Oświadczam, że wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w  Kielcach, 
adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) do celów związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem loterii „ KASA OD KILLERA” 

 

Data                                                             □ Potwierdzam prawidłowość moich danych  

                                                            oraz wymagane do udziału w  

                                                            loterii obowiązkowe oświadczenia           

 

 
 

http://www.bluedolphin.pl/kasa-od-killera

