
r' iIl '. I i\I ,i' ',\

INFORMACJA

W mvi4zku z decyzj4 Dyrektora Izby Administracji

Skarbowej w Biatymstoku, Burmistrz Miasta Brarisk

informuje, ze zostal przedhfiony termin konkursu

promuj4cy szczepienia przeciw COVID-I9 pod haslem

,,STOP COVID-l9 - Zaszczep Sig!" do dnia

30 listopada202l roku.

Losowanie nagr6d odbgdzie sig w sali konferencyjnej

Urzgdu Miasta Brarisk dnia 6 grudnia (poniedzialek)

2021roku o godz. 1300.

a ,.eniusz To

BLI It ISTRZ

Koczewski

W zal4czeniu regulamin loterii promocyjnej



REGUL{MIN I,OTERII PROMOCYJNE.I POD NAZWA

"STOP 
COVII>I 9 - ZaszacA Siql,

POSTANOWIENIA OGOLNE

l. t tcria promocyjna jcst prowadzona pod nazwl -STOP COV|D' l9 - Zaszczep Sig!" (_l,oteria").

2. Orguizarortm Lrtlrii jest Ur4d Milst8 Brarisk, ul. Rynek t, 17-120 Bruisk, NIP: 5430009731,

REGON: 050509t22 ("organ izatod).

3. Loteria prowadzona jesl ns podsrswic zrzwolcaia Dyrckton tzby Administracji Skarbowcj

w Bialymsoku (ul. Jrna Klcmensr Brrnickiego 9, l5-Ot5 Biltystok).

a. Lorcria prourdzonr jlist nE t rGnic mirgr Brsfsk

5. Cclern lotcriijcst promouranic szczcpici przcciw COVID 19 wtrd mi€szkric6w Mi.sh Bmnsk.

6. W Lotcrii mor. wzi# udzial spctniljqca warunki ninicjszcgo rrgulamiDu (.Rcgulamin")

pclnolctnia osobe frzyczna, b$4ca micszkeicgn Miasta Bn ish kt6r8 v tcrminic od 0l.0?.2021 r.

do 30.112021 r. aszc.trpih sil pclnq dawk1 szczepionki przcciw COVID 19 i pzysqpila do

micjskicgo konkursu pod nazwq ,,STOP COVIDI9 - Z.rszc.zcp Sil!". W lrterii nic mog4

uczcstriczy6 i otrzlmad nagr6d: czlonkowic Komisji Laterii, pracownicy Orgrnizstora 0tr2 ich

rodziny: tj. mrt2onlotic, dzicci, rodzic€, rodzlfstwo, przysposobicni oraz przyslosabiejqcy.

Prrcownikicm w roarmicniu niniejsccgo Rcguhminujcst zdowno osoba zrtrudniona na podstrwic

umo\vy o pracA jlk i osoba wspolpncujqca na podstawic umowy ryurilnoprawrrj (np. na podsrawic

umowy o dzielo, umorYy zlcceniE).

7. L.t6ia zaczyrn sij w dniu 01.12.2021 roku, a koicz] w dniu 17.01.2022 roku (wlqczajlc w to

postgpowanie rcklamacyj ne).

ZASADY PROWN)ZENIA LOTERII

8. Uczcshikicm l.otcrii morc zost!6 6ob! wska.izsrB w pkr 6 Rctul0minq kt6rE spc]ni hcznic

nEElgpujqcc wsrunki (-Uczeshik");

a) w acrminie wskazanym w pkt 6 wzigla udzid w konkursic micjskim JTOP COVID-I9 -

"-c-",-p S4!", w tracb lo6rcgo dokomh pcbrcgo zrszczcpicnh przcciwko COVID-I9 a

nastfpnic zglosih tcn fekt wypclniejqc kartg zglosunir zaszczrpiaia w Urztdzic Miasta

Bnrisk (ul. Rynck t, l7-120 Brarlsk) w godzinach pracy Urzgdu (poniedzialck 7.30 - 17.00;

wtortk - czw8fl.k 7.30 - 15.30; piqtek 7,30 - 14.00). Pnwidlowo wypehiona kana

zrszczcpicnia zawicre rus4pujqcr danc: imig i nazwisko; ldrcs zrmicz.krniE (koniccztic na

tcrcnic miasra Braisk), erminy przyjlcia szczcpicnie przcciwko COVIDI9 (obu dawck w

przypadku szczcpienia dwudawkowego b4dz jcdncj dawki w przyFdku prcprratu

jednodawkowego), numcr tclcfonu kontakowcgo, micjscowole i drt! zlozcnis k.rty zgloszcnia

onz crytclny podpis;

b) w tcrminie od 01.12.2021 roku do 03.122021 roku przcjdzie Pozytywnic wcryfikacjg karty
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zgloszenia. WyQcznie porytywnic zurryfikowue krrty zgloszenia uprlwniajq do wzigcia

udziatu w Lotcrii, podczas wcryfilncji sprawdzana jcst komplctrosd i prawidlowoS{ danych

podanych w karcic zgloszcniu, w tym micjscc zamicszlania nr ter€nic mir$ Brulsk. KJtom

zgloszenia, h6rc zosunq pozytywnie zwcqrfikowonc zosanic nadany indywidulrny numcr

zEloszcnie (.Nurncr Zglo6zcnir-).

9- Jcdcn Ucz.shik mo2e otrrymrd wylcanic jrdcn Numa Zgloszarir, w przypadku, w lrt6rym oka2c

sig, Ze te sema osoba (te samo imiQ i nezwisko or&z nuncr konahou,y) wigcrj nD jcdcn rrz

wypclnih kang zgloszsnh do konkuru, w6wczss:

a) w prrypadku podanh tych semych danych na dw&h lub wigcrj kanach zgtoszrnia do lonkunu,

do udzialu w Loterii zosranie dopuszczonc wyhcaic zglo6zEnie dokonenc nejurcaSniej;

b) w prrypadku podania rdarych furych nr dw6ch lub wigccj kanach zglo.zcni! do tqrhmu,

Organizator skonukujc sil z Uczomrikicm cclcm wyjrlnicnia rozbierno&i (np. bl!fuy num6

micszkania" pomylka w daclc prryjgcia szczcpirnia) a naskpnic do Lot rii zonmie

dopuszczonc zgloszcnic zawicnjqoc denc vskazanc prrcz Uczcshikljato popissnc.

NAGRODY

10. W Lrtcrii przcwidzianc zosrrfy nasqpuj$c mgrody:

a) Nagoda gl6wnr: bon Dr z*up sprrfiu RTV AGD o warto{ci 2.0$,00 zl bruno - 5 negr6d o

tqczrcj wano$ci 10.000,00 zl bruf,o.

L4czna warto5c puli negr6d wynosi 10.(X)0,00 zl bruUo.

SPOSOB WYLONIENI^ ZWYCIEZC6W NAGROD W IJOTERII

I L W dniu 06.12.2021 mku w Urzgdzic Milsr Bmnsk odb{rje sig losowanic nag6d. t 6owuie

bgdzic mialo charaktcr publiczry. W przypadlu tnajqccj pandcmii loromtrirus. ClOVID 19 i

zwiqzanymi z niq ograniczcniami, losowanic odbQdeie sig bcz udziatu pnbliczrodci, alc b{zb ono

transmitowane na 2ywo a link do trensmisji zostrnic urniGszczony m stronic intcrncto\xEj

www.um.bransk.qov.ol.

12. lrsowanic bSzjc przcbicgalo w nasqpujqcy spos6b: do kddcj dopuszczoncj do Lo|.rii krlty

zgloszrnir do konkursu zostsnic przypisany numcr, lrt6ry \dzie jcdnoczc5nie numcrcm losu

(,J-o$/). Wylonienic lsurat6w nasqpi popr-zcz rgczne wyciqgnigcic las6w z umy. Rrz

wylosowany [.os nic bicrzc udzialu w dalszym locowaniu. W trakcic losowanir zostanie

uylosowanych 5 zwycieskich Los6w do nagrod gl6wnych. Wyniki losowrnia w postrci numcr6w

uylosowanych los6w, imiqnia 0ra2 picfr*zcj litcry mzwisk msrrq pndanc ne stronie

www.um.bransk.rov.ol. W przypadkq w h6rym wiqc{ ni2jcdm Uczesfiik l.otcrii midby !o samo

imip i pienvsz4 litcrg nazwisk4 wyniki losowania mogq zosod uzupclnionc o dwic picrunzc i dwic

ostamic cyfry numeru tclcfonu wylosowlncg,o Ucz*tnika.

13. Jcdcn Uczcsnik mo2c otrrymad nic wiqccj nD jcdnq n8gtodg.
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POWIADOMIENIE O WYGRANE.I. WYD^I'{IE NAGR.6D

14. Osoby, kt6rych Zgloszcnia zona+y wylosowsne jako Zgloszcnia Zwyc(rkic do n gr6d zostsn{

poinformowanc o wygnncj nagrodzic oraz trybie jcj odbioru najp6iniej w ciqgu 3 dni roboczfch

od dnia losowanis poprzez poilczanie lclcfonicznc na numcr podany w karcic zgloszcnia.

15. Podstawq wy&wania nagrody w tcrminic od dnia 06-12.2021 roku do dnia 15.122021 roku w

Urqdzie Miasta w godzinach jcgo pracy za piscrnnym pot'wierdzcnicm odbioru nagrody i

okazsnicm dokumcntu tozslmoSci E zdjgr,iem, Laurcaci proszcni q o up,rzcdnic um6wienie

tcrrninu odbioru negrody.

16. Nsgrody r /ydswrnc bdq zgodnie z prr:pisami prawe podukowego.

17. Zwycijzsom nagrod nic prryslugujc prawo do zastrze2cnia szczcg6lnych wla5ciwoici nagrody ani

do otrrymania jcj ckwiwalcnru (picnighego, rzcczowego). Pnwa do negrody nic mog4 byd

przcn icsionc na osory tnacic.

18. Nicodcbranie nagr6d w tcrminach okrcSlonych w Rcgulaminic, tj.: w terminic i rr'godzinach

wsk!2rnych w pkt, 15 RcSulaminujes r6*nozucznc z rczygnacjq z n4rody- Nlgroda nicodcbrana

pozostajc nicmzdysponowrna.

NADZOR NAD PRAWIDLOWOSCIA URZADZANIA LOTERT PROMOCYJNEJ

19. Orgmizstor powoh jrdnq osoh, k6tcj powicrzy funkcjg nadzonr nad ur4dzrnicrn t (crii

Fomocrncj.Osoba te zobowiqzana jcsl pcisdac zaiwiadceenic o odbyciu szkolcnia, o kt6rym

mow8 w an. 24 ustawy z dnie l9 lisop.& 2009 r. o gnch hazerdowycb (Dz U.2020, pz 2094 z

porrr. zn.). Dodarlowo nad prawid}orvo:hi4 przcbicgu lotcrii canwa powotur Przcz Orpnizaton

komisja (.Komisja"), dziahjqca na podsttwic rcgulaminu Komisji rlydancgo przcz Orgrnizarora-

Osoby bqd4ce w skladzic Komisji sq zobowi4zanc do przcstrz,cgonia zesad ninicjszcgo rcgulaminu

t.otcrii oraz wypolniania zalccen osoby sprawujqcrj n8dz6r nad urz{&anicrn t oterii

20. Regulrmitr L,ot rii jcs dos4pny w sicdzibic Orgrnizrton prry ul. Ryncl 8' I7' 120 Braisk oraz n8

stronic www.un -bransk.gov.Pl.

ZASADY POSTEPOWAIYIA REKITMACYJNEGO

2t. Rcklimacje mogq byd zglaszanc nic poinicj ni, do dnia 22.122021 roku piscrnnic (wyslanc listern

poleconym, kuricrem lub dostarczone osobi$cie) na adrcs siodziby Organizaton lub za pomocq

Srodk6w komunikacji clcktroniczncj (wyshne w wiadomoSci c-m!il) na adrcs:

sckrcuriat@bnnsk.um.gov.pl. O zachowaniu tcrminu do wniesicnia rcklamacji decydujc data

nadania przcsylki w prrypadku wysylki za Pomoc{ Poczty lub kurierr lub dltE wP};n 1J w przypadku

osobincgo dogarczenia przcsylki. O zrchowaniu terminu do vrniesienir rcklemacji drogq

clcktoniczrq decydujc data wptywu na scnver Organizatora.

22. Rcklmecjc mzFtrujc Komisja.

23. z4odnie z raiciq Rozporz4dzenie Minisu-a Finans6w z dnia 02.012019 roku w sprewic rybu
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zglaszlni8 roszczri Uczcstnik6w gicr hs2rdowych (Dz U. 2019 poz.20) piscmna lub zlo2ona za

pomocl 6rodk6w konunikacji clekroniczrcj rtklamacja powinna zawicrad imig i nazwisko, adres

Ucztsmika gry, datg i miejsce zdarzenig kt6rego dotyczy roszeefic, rcdaj gy,treL 4drnir oraz

dokladny opis roszcz*nia. W przypadku zgloszcnia reklemacji za pomoq 6rodk6w komunikacji

clektoniczrcj ucze$nik gD, podaje r6wnic2 rdres elckuoniczny do komunikrcji.

24. Ro?atrywmie reklemacji trwa maksymllnic l4 dni liczonych od dnia jej otrzymanil idnak nic

pozriej ni2 do dnia 17.012022 roku (wlqczajqc w to wysylk zawiadomicnia Uczcsmika o wyniku

rcklamacji).

25- Uczcsrikowi prryslugujc prawo do dochodzcnia swoich rcszczei w qdzic powszechnym.

PRZEDAWNIENIE R,OSZC]iZEI{

26. Rosz.zrnis z D/tulu Lrtcrii przcdawniajq sig z uptywem 6 micsigcy od dniq kicdy rczczanic sralo

siq wymagllne.

27. BieZ Fzcdrvnienie rcszczeri ulcga zewicszcniu nr okrcs od dnia wnicsicnia rckhmrcji do dnia

udziclcnia odpowicdzi na rcklamacjg.

POST^NOWIENH KOIICOWE

28. W kwEstilch nicurcgulonnnych w ninicjsrym Reguleminic z8sto6owuic majg pourszcchnie

obowiqzrjqcc przcpisy prawa. Wsz.clkic spory wyniktc z tytulu wykoflanit zobowiqatn zwiqzlnych

z ninicjszq lrteriq hdt rczstrzyganc prrcz sqd powsz€chny.

29. Moc prlwn{ majq pocranowicnia ninicjecgo Rcguhminu i obowiqzujqoc przcpisy pnwa.

Uczegrik zobowiq:any jesi pr4$rz.gla pct!trowixi Rcgulrminu.

30- AdminisErtorcm danych osobowych Uczcshik6w totcrii jcst Ur4d Milsla Brutsk,

reprezentowrny przcz Burmisrza Milsu Brafsk z siedzibq 17-120 Bntisk ul. Ryrck t. Na mocy

an. 37 ust. I lit. a RODO onz an. t i 9 UODO Admiuistnror povotd lnspcktort Ochrony Danych,

z Lltor.vm mo2na skonuktowad sig w sprawach ochrony swoich danph cobotrych ircalizecji

swoich praw poprzez adres e-mail: biuro@nanocom.com.pl lub piscmnic m ldr€s siedziby

administrarors. Dane osobowe Uczcstnil6w tatcrii podane w cclach zwirtzlnych z

przepmu,rdzcnicm Lotcrii b?dq przctwrrzsnc na podsewic rrt. art. 9 us1. 2 lir, rcz?on$z',ni,.

Parlamentu Europejskiego i P.edy (UE) 20161679 z dnia 27 kwichia 2016 r. w sprawic ochrony

osob fizycznych w zwiglu z prrctwlrzsnidn danych osobowych i w spr8wic auobodncgo

przeptywu talich danych oraz uchylcnia dyrcktpra 95/46/WE (og6lnc roz+orz#zcnic o ochronic

danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr ll9.l - dalej RODO oraz ptzlpisow powszcchnic

obowiqzujpych. Danc b{q przrtwlrzmc przcz czrs trwmi! Lacrii onz doddkouo 5 mics(ry po

jcj z*oiczcniu, jako czas niezbgdny do obfigi rcklamacji. Danc lurcet6w totcrii bgdq

przetwarzane przcz okres 5 lat liczony od roku zakoriczcnir lrrcrii w celu udokumcntowui! jej

wpik6w zgodnie z obowiqzujqcymi przcpisami prawa w tym zakresic. Odbiorcl danych mogtr byC
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innc organy lub podmiory *yl4cznie na podsuwie obowiqzujqcych przepisow prawa. Dane

Uczestnik6w nie bgdq pzeka:ryrrane do panstw trzecich lub organizacji migdrynarodowych.

Uczestnicy majq prawo dostgpu do treici swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do

cofniqcia zgody na przetwarzanic danych osobowych a takie prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, 00 -193 Warszawa ul. Stawki 2. Podanie danych osobowych

jest dobrowolng ale niezbgdne w celu udzialu w L.terii. Dane osobowe nie bd4 przetwarzrne w

spos6b zautomatyzowany, w tym r6wnie2 w formie profilowania.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy r dnia 19 linopada 2fix) r.

o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 t. poz.2094 ze

zm.) zatwierdzam ninierszy regulamin loterii p.omocyjnej

,,STOP COVID-19 - Zaszczep Sie !", jako zalQcznik do zezwolenia

nr 2001-1OA.4243.7.2021.
o)

Bialystok, A s listopada 2021 r.
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