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Regulamin promocji  

„Prenumerujesz? Losujesz!  

Loteria dla prenumeratorów BLIŻEJ PRZEDSZKOLA”  

 

I. Definicje 

Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane 

poniżej: 

 

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

 

1.2. Organizator – CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 3, NIP: 

6793096735, REGON: 122994233, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr 

0000487975. 

 

1.3. Promocja – opisana w niniejszym Regulaminie promocja pod nazwą „Prenumerujesz? 

Losujesz! Loteria dla prenumeratorów BLIŻEJ PRZEDSZKOLA” organizowana przez 

Organizatora, umożliwiająca Uczestnikom wzięcie udziału w Loterii, na zasadach opisanych 

w niniejszym Regulaminie.   

 

1.4. Loteria – loteria promocyjna, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10) ustawy z dn. 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych, pod nazwą „LosoFUN: Prenumerujesz? Losujesz!” 

organizowana i przeprowadzana przez NOFSZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000866894, NIP 5833410227, REGON 387388406 (podmiot urządzający loterię 

promocyjną), na zasadach opisanych na stronie w/w organizatora: https://www.losofun.pl/. 

 

1.5. Uczestnik – osoba posiadająca status aktywnego prenumeratora BLIŻEJ 

https://www.losofun.pl/


  
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci 

CEBP 24.12 Sp. z o.o. | 30-437 Kraków | ul. Kwiatowa 3 | tel. 12 631 04 10 | NIP: 6793096735 | KRS nr 0000487975 

www.blizejprzedszkola.pl | e-mail: cebp2412@cebp2412.pl  

PRZEDSZKOLA, tj. posiada na dzień 28 marca 2023 r. opłacone wydanie nr 4.259/2023 

(osoba fizyczna lub podmiot – płatnik).  

 

II. Zasady ogólne Promocji 

1. Promocja obowiązuje w dniach 17-28 marca 2023 r.     

2. Aby wziąć udział w Promocji, należy posiadać status aktywnego prenumeratora 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, tj. opłacić wydanie nr 4.259/2023 do dnia 28 marca 2023 r.  

a) Prenumeratorzy, którzy na dzień ogłoszenia Promocji będą mieli opłacone wydanie 

nr 4.259/2023, automatycznie wezmą udział w losowaniu nagród 30 marca 2023 r. 

b) Prenumeratorzy, którzy nie mają opłaconego wydania nr 4.259/2023, aby wziąć 

udział w Promocji, powinni dokonać opłaty do 28 marca 2023 r.  

c) Osoby nieposiadające prenumeraty, aby wziąć udział w Promocji powinny zamówić 

prenumeratę od nr 4.259/2023 (z materiałami na maj) i opłacić ją według złożonego 

zamówienia. Zamówienia można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie: 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow  

3. Każdy Uczestnik, który spełni warunki uczestnictwa w Promocji w trakcie jej trwania, 

weźmie udział w losowaniu nagród w ramach Loterii. 

a) Regulamin Loterii wraz z informacjami RODO są dostępne na stronie organizatora 

NOFSZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:  https://www.losofun.pl/. 

b) Klauzula RODO NOFSZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 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 

https://blizejprzedszkola.pl/zamow
https://www.losofun.pl/
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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 osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych 

Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na 

zlecenie którego prowadzona jest Loteria (tu: Organizator), 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. Organizator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie 

na adres Administratora danych. 

 

c) Nagrody w Loterii:   

Spośród prenumeratorów INDYWIDUALNYCH (nieposiadających NIP), zostaną 

rozlosowane: 

I. 10x Zestaw bliżejprzedszkolnych książek (losowe tytuły) + Torba „Razem 

możemy więcej” o wartości 95 zł każdy 

II. 15x Zestaw bliżejprzedszkolnych książek (losowe tytuły) + Torba „Razem 

możemy więcej” o wartości 90 zł każdy 

Spośród prenumeratorów INSTYTUCJONALNYCH (posiadających NIP), zostaną 

rozlosowane: 

III. 1x Program multimedialny „Metoda projektu – edukacja przedszkolna” o 

wartości 699 zł 
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IV. 2x Zestaw gier planszowych dla grupy przedszkolnej o wartości 335 zł każdy  

V. 2x Zestaw książek dla grupy przedszkolnej o wartości 463 zł każdy 

d) Losowanie nagród w ramach Loterii odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r.   

e) Wyniki Loterii zostaną opublikowane na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz 

www.facebook.com/blizejprzedszkola. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani 

mailowo i/lub telefonicznie. 

f) Wysyłka nagród wskazanych nastąpi niezwłocznie (nie później niż do 14 dni) po 

wyłonieniu zwycięzców w Loterii. 

III. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Promocji, należy zgłaszać do 

Organizatora na adres e-mail prenumerata@blizejprzedszkola.pl. Organizator 

ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 

dni. 

 

IV. Dane osobowe Uczestników Promocji. 

1. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby organizacji 

Promocji danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru 

telefonu.  

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia Promocji i związanej z nią Loterii. 

3. Administratorem danych osobowych jest CEBP 24.12 sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków. 

4. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

http://www.blizejprzedszkola.pl/
http://www.facebook.com/blizejprzedszkola
mailto:prenumerata@blizejprzedszkola.pl
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych”). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie 

zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. W tym przypadku za realizację 

umowy uznaje się przyznanie losu do udziału w Loterii. 

6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w CEBP 24.12 Sp. z o.o. 

dostępnych jest w dokumencie „Ochrona danych osobowych – obowiązek 

informacyjny”: www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik, biorąc udział w Promocji, akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku 

wprowadzenia zmian, Organizator prześle zaktualizowany regulamin Promocji na 

adres e-mail podany przez Uczestnika przy składaniu zamówienia, tj. realizacji 

Transakcji.  

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie https://blizejprzedszkola.pl/nagrody. W sprawach 

nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują poszczególne regulaminy dostępne 

na stronie https://blizejprzedszkola.pl/regulamin.  

 

http://www.blizejprzedszkola.pl/ochrona-danych
https://blizejprzedszkola.pl/nagrody
https://blizejprzedszkola.pl/regulamin

