
 

 

 

Regulamin loterii Promocyjnej o Nazwie 

„Loteria Zdrapka Napoje Coca Cola 2021” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Loteria Zdrapka Napoje Coca Cola 

2021” (dalej: „Loteria”).  

§2 

Podmiotem urządzającym Loterię  jest NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 

11 lok.F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym  Gdańsk Północ w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894  o numerze REGON 387388406, NIP 

5833410227 (dalej: „Organizator”). 

 

§3 

 

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

hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn.zm. – dalej: „Ustawa”), 

zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie 

niniejszego regulaminu Loterii (dalej: „Regulamin”).  

§4 

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach sieci Żabka 

(dalej: „Sklep”), których lista znajduje się na stronie www.zabka.pl.  

§5 

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy. 

§6 

1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 04.08.2021 roku do 22.11.2021 roku, który jest 

ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.  

2. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty, których producentem jest COCA-COLA HBC 

POLSKA Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa wskazane w Załączniku nr 1 

do niniejszego Regulaminu (dalej: „Produkty”).  

3. Do udziału w  Loterii uprawnia zakup co najmniej trzech Produktów dokonany w dniach od 

04.08.2021 roku do 31.08.2021 roku. 



 

 

4. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie 

uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 

§7 

Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie 

internetowej Organizatora: www.nofsza.pl oraz na stronach internetowych: 

www.loteriazdrapkowa.pl, www.zabka.pl i www.navagency.com/konkursy. 

 

 

II. Warunki uczestnictwa w Loterii 

§8 

1. Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat oraz będąca 

jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (czyli dokonująca 

wskazanego poniżej zakupu promocyjnego niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub zawodową).  

2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej 

rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: 

małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, 

wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo takich pracowników. Pracownikiem w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak 

i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o 

dzieło, umowy zlecenia).  

3. Uczestnikiem Loterii (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień 

Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, która w 

terminie od dnia 04.08.2021 roku do dnia 31.08.2021 roku spełni poniższe warunki: 

a. dokona w Sklepie zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu) 

nie mniej niż trzech Produktów (dalej: „Zakup promocyjny”);  

b. bezpośrednio po dokonaniu płatności za Zakup promocyjny odbierze od kasjera 

kupon promocyjny zawierający pole zakryte farbą zdrapkową (dalej: „Kupon”), 

c. sprawdzi rodzaj posiadanego Kuponu zgodnie z trybem ust 8 -9 niniejszego 

paragrafu.  

4. Po zakończeniu transakcji zapłaty i odejściu od kasy, Uczestnik nie ma prawa żądania 

wydania Kuponu. 

5. W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego Zakupu promocyjnego (tj. 

udokumentowanego na jednym dowodzie Zakupu promocyjnego) więcej niż trzech 

Produktów (np. 4, 7 lub 10), wówczas Uczestnik ma prawo do odbioru odpowiedniej liczby 

Kuponów, według zasady, że za każde trzy zakupione Produkty Uczestnik otrzymuje 1 

Kupon. Przykładowo:  

a. Uczestnik zakupił 4 Produkty (zakup udokumentowany jest na 1 dowodzie 

Zakupu promocyjnego) – Uczestnik ma prawo do 1 Kuponu, 

b. Uczestnik zakupił 11 Produktów (zakup udokumentowany jest na 1 dowodzie 

Zakupu promocyjnego) – Uczestnik ma prawo do 3 Kuponów.  

Zakupy Produktów dokonane na oddzielnych dowodach Zakupu nie łączą się. 
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6. Liczba Kuponów jest ograniczona: 1 601 150 (jeden milion, sześćset jeden tysięcy sto 

pięćdziesiąt) sztuk. Kupony wydawane będą w Sklepach do wyczerpania ich puli, jednak 

nie później niż do dnia 31.08.2021 roku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

wyczerpanie nakładu Kuponów w poszczególnych Sklepach. 

7. Kupony wykonane są w formie papierowej karty. Na Kuponie znajduje się pole zakryte farbą 

zdrapkową. Pod polem pokrytym farbą zdrapkową znajduje się symbol/informacja o rodzaju 

wygranej nagrody w Loterii. Do jednego Kuponu przypisana jest jedna nagroda w Loterii.  

8. Zadaniem Uczestnika jest odkrycie pola na Kuponie (zdrapanie farby zdrapkowej) i 

sprawdzenie, jaką nagrodę wygrał.  

9. Uczestnik, dowiaduje się o rodzaju wygranej nagrody w Loterii, po odkryciu (zdrapaniu) pola 

zakrytego farbą zdrapkową, znajdującego się na Kuponie. Uczestnik wygrywa taką nagrodę 

w Loterii, jaka jest podana na Kuponie po odkryciu pola (zdrapaniu farby zdrapkowej).  

10. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować oryginał Kuponu w celu potwierdzenia 

uprawnień do ewentualnej nagrody. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika wglądu do 

Kuponu - w takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać oryginał Kuponu do 

wglądu w sposób określony w § 10 ust. 6 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje 

utratą prawa do nagrody.  

11. Kupon musi spełniać następujące warunki: 

a. musi być prawdziwy, nie może być podrobiony lub sfałszowany; 

b. nie może być uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartej na nim 

informacji o wygranej,  

c. odkryte pole i informacja na nim zawarta musi być czytelna; 

d. nie może być uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować powstanie 

wątpliwości, co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w 

szczególności Kupon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, 

niewyraźny w sposób, który utrudnia jego weryfikację, jak też nie stanowi 

połączenia dwóch różnych Kuponów. 

 

III. Nagrody 

§9 

1. W Loterii przewidziano łącznie 1 601 150 (jeden milion, sześćset jeden tysięcy sto 

pięćdziesiąt) Nagród, w tym 1150 (tysiąc sto pięćdziesiąt) Nagród Głównych i 1 600 000 

(jeden milion, sześćset tysięcy) Nagród Natychmiastowych: 

a. Nagroda Główna I stopnia: voucher do wykorzystania na wakacje.pl o wartości 

5000 zł brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 556 zł stanowiącą 

równowartość zaliczki na podatek dochodowy. Kwota 556 zł nie jest wypłacana 

laureatowi Nagrody, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zapłaty 

podatku dochodowego od Nagrody. W Loterii przewidziano 50 (pięćdziesiąt) 

Nagród Głównych I stopnia o łącznej wartości 277.800 zł brutto. Voucher jest 

ważny do dnia 31.12.2022 roku. 

b. Nagroda Główna II stopnia: hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter 

Pro Black o wartości rynkowej 2100 zł brutto. W Loterii przewidziano 100 (sto) 

Nagród Głównych II stopnia o łącznej wartości 210.000 zł brutto. 



 

 

c. Nagroda Główna III stopnia – zestaw bonów podarunkowych w wersji 

elektronicznej (e-bony) do wykorzystania na dowolne zakupy w sieci sklepów 

Żabka o łącznej wartości 100 zł brutto, wydawany w postaci 5-ciu bonów 

podarunkowych w wersji elektronicznej o wartości 20 zł brutto każdy. W Loterii 

przewidziano 1000 (tysiąc) Nagród Głównych III stopnia o łącznej wartości 

100.000 zł brutto. E-bony są ważne do dnia 30.09.2022 roku.  

Łączna wartość Nagród Głównych wynosi 587 800 (pięćset osiemdziesiąt 

siedem tysięcy osiemset) zł brutto.  

d. Nagroda Natychmiastowa – kod rabatowy uprawniający do zakupu w sklepie 

sieci Żabka Produktów w obniżonej cenie. Rodzaje i wartości Nagród 

Natychmiastowych: 

i. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu COCA-COLA, FANTA lub 

SPRITE w dowolnym wariancie smakowym w butelce PET o pojemności 

0,5l (obniżający wartość zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 400 000 (czterysta 

tysięcy) nagród o łącznej wartości 400 000 zł brutto. 

ii. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu FUZE TEA w dowolnym 

wariancie smakowym w butelce PET o pojemności 0,5l (obniżający wartość 

zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 100 000 (sto tysięcy) nagród o łącznej 

wartości 100 000 zł brutto. 

iii. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu COCA-COLA, FANTA lub 

SPRITE w dowolnym wariancie smakowym w puszce o pojemności 0,33l 

(obniżający wartość zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 275 000 (dwieście 

siedemdziesiąt pięć tysięcy) nagród o łącznej wartości 275 000 zł brutto. 

iv. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu COCA-COLA, FANTA lub 

SPRITE w dowolnym wariancie smakowym w butelce PET o pojemności 

0,85l (obniżający wartość zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 200 000 (dwieście 

tysięcy) nagród o łącznej wartości 200 000 zł brutto. 

v. Rabat o wartości 2 zł brutto na zakup produktu Monster w dowolnym 

wariancie smakowym w puszcze o pojemności 0,5l (obniżający wartość 

zakupu o 2 zł brutto) – łącznie 200 000 (dwieście tysięcy) nagród o łącznej 

wartości 400 000 zł brutto. 

vi. Rabat o wartości 1,50 zł brutto na zakup produktu COCA-COLA, FANTA, 

SPRITE lub FUZE TEA w dowolnym wariancie smakowym w butelce PET 

o pojemności 1,5l (obniżający wartość zakupu o 1,50 zł brutto) – łącznie 

200 000 (dwieście tysięcy) nagród o łącznej wartości 300 000 zł brutto. 

vii. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu CAPPY w dowolnym 

wariancie smakowym w butelce PET o pojemności 1l (obniżający wartość 

zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) nagród o 

łącznej wartości 50 000 zł brutto. 

viii. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu KROPLA BESKIDU w 

dowolnym wariancie (gazowany, niegazowany) w butelce PET o 

pojemności 0,5l (obniżający wartość zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 50 000 

(pięćdziesiąt tysięcy) nagród o łącznej wartości 50 000 zł brutto. 

ix. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu KROPLA BESKIDU w 

dowolnym wariancie (gazowany, niegazowany) w butelce PET o 

pojemności 1,5l (obniżający wartość zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 50 000 

(pięćdziesiąt tysięcy) nagród o łącznej wartości 50 000 zł brutto. 



 

 

x. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu KINLEY w dowolnym 

wariancie smakowym w butelce PET o pojemności 1l (obniżający wartość 

zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nagród o 

łącznej wartości 25 000 zł brutto. 

xi. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu BURN w dowolnym 

wariancie smakowym w puszce o pojemności 0,25l (obniżający wartość 

zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nagród o 

łącznej wartości 25 000 zł brutto. 

xii. Rabat o wartości 1 zł brutto na zakup produktu COKE ENERGY w 

dowolnym wariancie smakowym w puszce o pojemności 0,25l (obniżający 

wartość zakupu o 1 zł brutto) – łącznie 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) 

nagród o łącznej wartości 25 000 zł brutto. 

Łączna wartość Nagród Natychmiastowych wynosi 1 900 000 (jeden milion, 

dziewięćset tysięcy) zł brutto.  

2. Pula nagród wynosi 2 487 800 (dwa miliony, czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 

osiemset) zł brutto.  

3. Prawo do Nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie. 

4. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalenty rzeczowe lub pieniężne.  

 

 

IV. Weryfikacja prawa do Nagrody w Loterii i sposób jej przyznania 

 

§10 

 

1. Laureat Nagrody Natychmiastowej może zrealizować zwycięski rabat w wysokości 

wskazanej na odkrytym polu na Kuponie w Sklepie, podczas dokonywania zakupu 

Produktu, który jest wskazany na odkrytym polu na Kuponie, jednak nie później niż do 

dnia 01.09.2021 roku.  

2. Każdy wygrany rabat z tytułu Nagrody Natychmiastowej może być zrealizowany 

jednokrotnie. 

3. Rabaty są realizowane podczas dokonywanej transakcji zakupu Produktów za 

zwrotem Kuponu ze wskazaniem informacji o wygranej Nagrodzie Natychmiastowej.  

4. Do jednorazowego zakupu można wykorzystać dowolną liczbę rabatów, pod 

warunkiem, że każdy z rabatów dotyczy innej Nagrody Natychmiastowej. Nie ma 

możliwości wykorzystania więcej niż jednego rabatu dot. tej samej Nagrody 

Natychmiastowej przy jednej transakcji zakupu. Rabaty mogą być łączone z innymi 

pozostałymi zniżkami/rabatami oferowanymi w Sklepach. 

5. W celu odbioru którejkolwiek z Nagród Głównych, Uczestnik jest zobowiązany 

najpóźniej do dnia 02.09.2021 roku prawidłowo wypełnić formularz zwycięzcy 

znajdujący się na stronie www.loteriazdrapkowa.pl („Formularz”). Prawidłowo 

wypełniony Formularz zawiera następujące dane:  

a. W przypadku laureatów Nagród Głównych I stopnia: imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, 

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL obywatelstwo oraz data 

urodzenia) oraz dołączony czytelny skan/zdjęcie Kuponu z widocznym 

odkrytym polem z informacją o wygranej,  

b. W przypadku laureatów Nagród Głównych II stopnia: imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres korespondencyjny do wysyłki nagrody, adres e-mail oraz 
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dołączony czytelny skan/zdjęcie Kuponu z widocznym odkrytym polem z 

informacją o wygranej,  

c. W przypadku laureatów Nagród Głównych III stopnia: imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail oraz dołączony czytelny skan/zdjęcie Kuponu z 

widocznym odkrytym polem z informacją o wygranej.  

6. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości dołączonej zgodnie z 

trybem ust. 5 niniejszego paragrafu kopii (skanu lub zdjęcia) Kuponu, Organizator ma 

prawo zażądać wglądu do oryginału Kuponu. Takie żądanie może zostać zgłoszone e-

mailowo, telefonicznie lub w wiadomości SMS wysłanej najpóźniej do dnia 09.09.2021 

roku. Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał Kuponu (którego kopię przesłał w 

sposób określony w ust. 5 niniejszego paragrafu) przesyłką kurierską lub pocztową (list 

polecony) na adres podany telefonicznie lub w wysłanej przez Organizatora 

wiadomości SMS, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O 

zachowaniu tego terminu decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki 

kurierskiej lub pocztowej, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 

dni od daty przedstawienia przez Organizatora żądania oryginału Kuponu. 

7. Oryginał Kuponu przesłanego Organizatorowi zgodnie  

z ust. 6 niniejszego paragrafu musi być tożsamy z jego kopią (skanem lub zdjęciem) 

załączonym w Formularzu.  

8. Wyłącznie Kupony zweryfikowane jako autentyczne uprawniają ich posiadaczy do 

odbioru nagrody. Kupony uszkodzone, sfałszowane lub noszące ślady przeróbek są 

nieważne i nie uprawniają ich posiadaczy do udziału w Loterii oraz odbioru nagrody.  

9. Uczestnik może przedstawić dowolną liczbę Kuponów wygrywających oraz zostać 

zwycięzcą dowolnej liczby nagród.  

10. W razie utraty lub zniszczenia oryginału Kuponu, Uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Organizatora. 

11. Nagrody Główne I stopnia zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską lub za 

pomocą wiadomości e-mail na adresy Laureatów podane w Formularzu najpóźniej do 

dnia do dnia 20.10.2021 roku.  

12. Nagrody Główne II stopnia zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską na adresy 

Laureatów podane w Formularzu najpóźniej do dnia do dnia 20.10.2021 roku.  

13. Nagrody Główne III stopnia w postaci zestawu elektronicznych kart podarunkowych do 

wykorzystania na dowolne zakupy w sieci sklepów Żabka zostaną przesłane za 

pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy e-mail Laureatów podane w Formularzu 

najpóźniej do dnia 20.10.2021 roku. 

14. Nieodebrane nagrody w powyższym trybie wskazanym w niniejszym paragrafie 

pozostają do dyspozycji Organizatora. 

V. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii 

§11 

1. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem 

Loterii. Osoba ta zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o 

którym mowa w art. 24 Ustawy. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa 



 

 

powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji 

wydanego przez Organizatora.  

2. Organizator gwarantuje, iż każdy ze sposobów przeprowadzenia przyznania Nagród w 

Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność ich przyznawania, a 

wygrana nagrody zależy wyłącznie od przypadku. 

VI. Postępowanie reklamacyjne 

§12 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do 

dnia 27.10.2021 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data 

nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu 

w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres biura 

Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul.  Nowogrodzka 50/54 lok. 415, 00-695 

Warszawa, lub data wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę e-mailową 

Organizatora: office@nofsza.pl. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na 

piśmie (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail). 

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie 

trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) 

pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja 

powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika gry, datę i miejsce 

zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również treść żądania. W 

przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, 

jednak nie później niż do dnia 22.11.2021 roku (włączając w to zawiadomienie 

Uczestnika o wyniku reklamacji).  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie 

powszechnym. 

§13 

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy 

roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres 

od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

VII. Postanowienia końcowe 

§14 

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 



 

 

2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa 

Loterii. 

3. Do Loterii stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy, 

i postanowienia Regulaminu. 

 

 

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

§15 

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator - Nofsza spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe 

Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane 

przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas 

wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w 

ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od 

roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp 

do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, 

na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie 

niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do 

ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i 

ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w 

zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g


 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin loterii promocyjnej o nazwie 

„Loteria Zdrapka Napoje Coca Cola 2021” 

 

 

Produkty objęte Loterią: 

 

Produkt 

NAPÓJ FUZE TEA GREEN TEA CITRUS 0,5L 

NAPÓJ FUZE TEA GREEN TEA LIME MINT 0,5L 

NAPÓJ FUZE TEA GREEN TEA MANGO 0,5L 

NAPÓJ FUZE TEA LEMON LEMONGRASS 0,5L 

NAPÓJ FUZE TEA PASSIONFRUIT ZERO 0,5L PE 

NAPÓJ FUZE TEA PEACH HIBISCUS 0,5L 

NAPÓJ FUZE TEA GREEN TEA CITRUS 1,5L 

NAPÓJ FUZE TEA GREEN TEA LIME MINT 1,5L 

NAPÓJ FUZE TEA JABŁKO-KIWI ZERO 1,5L 

NAPÓJ FUZE TEA LEMON LEMONGRASS 1,5L 

NAPÓJ FUZE TEA PEACH HIBISCUS 1,5L 

NAPÓJ COKE ENERGY 250ML 

NAPÓJ ENERGET.BURN PEACH ZERO 250ML 

NAPÓJ ENERGETYCZNY BURN 250ML 

CC NAPÓJ ENERG.REIGN MELON MANIA 0,5L 

CC NAPÓJ ENERG.REIGN RAZZLE BERRY 0,5L 

NAPÓJ MONSTER DOCTOR 0,5L PUSZ 

NAPÓJ MONSTER ENE.PIPELINE PUNCH 0,5L 

NAPÓJ MONSTER ENERGY 0,5L PUSZ 

NAPÓJ MONSTER ENERGY 4PACK 4X0,5L 

NAPÓJ MONSTER ENERGY MANGO LOCO 0,5L 

NAPÓJ MONSTER ENERGY PUNCH 0,5L 

NAPÓJ MONSTER ENERGY ZERO ULT.0,5L 

NAPÓJ MONSTER MULE 0,5L PUSZ 

NAPÓJ MONSTER PACIFIC PUNCH 0.5L 

NAPÓJ MONSTER ULTRA BLUE ZERO 0,5L 

NAPÓJ MONSTER ULTRA FIESTA 0,5L PUSZ 

NAPÓJ MONSTER ULTRA PARADIS.ZERO 0,5L 

NAPÓJ MONSTER ULTRA VIOLET 0,5L PUSZ 

NAPÓJ MONSTER ULTRA ZERO 4PACK 4X0,5L 

NAPÓJ FANTA ORANGE 0,85L PET 

NAPÓJ FANTA ORANGE ZERO 0,85L 

NAPÓJ FANTA SHOKATA 0,85L PET 

NAPÓJ FANTA SHOKATA ZERO 0,85L PET 

NAPÓJ KINLEY TONIC WATER NF 1L 

NAPÓJ KINLEY TONIC YUZU ZERO 1L PET 

NAPÓJ SPRITE 0,85L PET 

NAPÓJ FANTA ORANGE 0,33L PUSZ 

NAPÓJ FANTA ORANGE 0,5L 



 

 

NAPÓJ FANTA ORANGE ZERO 0,5L PET 

NAPÓJ FANTA WATERMELON ZERO 0,5L 

NAPÓJ FANTA WTF 0,5L PET 

NAPÓJ SPRITE 0,33L PUSZ 

NAPÓJ FANTA ORANGE 1,5L PET 

NAPÓJ SPRITE 1,5L PET 

NAPÓJ COCA-COLA 0,85L PET 

NAPÓJ COCA-COLA CHERRY 0,85L PET 

NAPÓJ COCA-COLA LEMON ZERO 0,85L 

NAPÓJ COCA-COLA LIME 0,85L PET 

NAPÓJ COCA-COLA ORANGE VANILL.ZERO 0,85L 

NAPÓJ COCA-COLA ZERO 0,85L PET 

NAPÓJ COCA-COLA 0,2L PUSZKA 

NAPÓJ COCA-COLA 0,33L BUT 

NAPÓJ COCA-COLA 0,33L PUSZ 

NAPÓJ COCA-COLA 0,5L PET 

NAPÓJ COCA-COLA CHERRY 0,5L PET 

NAPÓJ COCA-COLA LIME 0,33L PUSZKA 

NAPÓJ COCA-COLA LIME 0,5L 

NAPÓJ COCA-COLA ZERO 0,2L PUSZ 

NAPÓJ COCA-COLA ZERO 0,33L PUSZ 

NAPÓJ COCA-COLA ZERO 0,5L PET 

NAPÓJ COCA-COLA ZERO BRZOSKWINIA 0,5L PE 

NAPÓJ COCA-COLA 1,5L PET 

NAPÓJ COCA-COLA ZERO 1,5L 

NAPÓJ AHA JAGODA - GRANAT 330ML 

NAPÓJ AHA LIMONKA - ARBUZ 330ML 

NAPÓJ FANTA SHOKATA 0,5L 

NAPÓJ FANTA STRAWBER KIWI ZERO 0,85L PET 

NAPÓJ SPRITE ICE MINT ZERO 0,85L PET 

NAPÓJ ENERGETYCZNY BURN DARK 250ML 

NAPÓJ MONSTER ENERGY MONARCH 0,5L PUSZ 

NAPÓJ ENERGETYCZNY REIGN SOUR APPLE 0,5L 

NAPÓJ FANTA MANGO ZERO 0,85L 

 

 

 


