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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

”Wstrząśnij Głodem Po Nagrodę! – edycja letnia” 

 

Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Warszawie. 

 

§1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 

 

1. LOTERIA – wydarzenie przeznaczone dla klientów sklepów sieci Biedronka, umożliwiające jego 

Uczestnikom wygranie Nagrody. Loteria prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter 

otwarty i powszechny. Loteria jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. FUNDATOR – fundator Nagród w Loterii: 

DANONE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 

000013290. 

3. ORGANIZATOR – Katarzyna Nawój, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NAV Katarzyna 

Nawój z siedzibą w Warszawie, główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa (02-

971), ul. Branickiego 21/56, NIP: 888-291-92-92. 

4. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie. 

5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin. 

6. SKLEP – punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Loterii, na terenie Polski.  

W Loterii biorą udział wszystkie sklepy sieci Biedronka.  

7. ZAKUP PROMOCYJNY – każdy jednorazowy zakup 1 (jednego) dowolnie wybranego Produktu 

Promocyjnego. Zakup promocyjny powinien być dokonany w dowolnym Sklepie w okresie od dnia 

05.08.2019 r. do dnia 01.09.2019 r. i udokumentowany Paragonem. Wybór Sklepu, w którym 

Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki 

uczestnictwa w Loterii .  

8. PRODUKT PROMOCYJNY – wszystkie produkty marki Danio o smaku waniliowym dostępne w 

asortymencie Sklepów. Jeden tzw. czteropak Danio jest liczony jako zakup 1 Produktu Promocyjnego.  

9. UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 

Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Loterii. Uczestnikiem Loterii nie mogą być pracownicy lub 

współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora.  

10. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Loterii. 

11. KOD PROMOCYJNY – 17-znakowy ciąg cyfr i liter znajdujący się na wydruku z kasy fiskalnej Sklepu, 

generowany automatycznie podczas dokonania Zakupu Promocyjnego.  

12. ZGŁOSZENIE - Kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany za 

pośrednictwem Strony opisanej w ust. 13. lub ChatBota opisanego w ust. 14. 

13. STRONA – serwis internetowy pod adresem www.wstrzasnijglodem.pl, na którym prowadzona jest 

Loteria. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu. Uczestnik może 

wejść na Stronę z dowolnego urządzenia, jednak Zgłoszenie w loterii jest możliwe tylko z urządzeń 

mobilnych (smartfony) wyposażonych w akcelerometr.  

14. CHATBOT – zautomatyzowany program komputerowy ChatBot FB Messenger, będący wirtualną 

rozmową pomiędzy komputerem a Uczestnikiem, rozgrywającą się w czasie rzeczywistym na 

platformie Facebook i Facebook Messenger. ChatBot znajduje się pod adresem 

https://www.facebook.com/BiedronkaCodziennie/ pod ogólnodostępnym przyciskiem „Wyślij 

wiadomość”. Korzystanie z ChatBota jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu. Uczestnik 

może skorzystać z ChatBota z dowolnego urządzenia.  

 

mailto:help@navagency.com
https://www.facebook.com/BiedronkaCodziennie/
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§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 

1. Loteria trwa od dnia 05.08.2019 r. do dnia 22.09.2019 r. (czas od początku trwania Loterii do dnia 

w którym kończy się postępowanie reklamacyjne).  

2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna w okresie trwania Loterii: 

a. dokonać Zakupu Promocyjnego, 

b. dokonać płatności za dokonany Zakup Promocyjny, 

c. zachować Paragon wraz z dodatkowym wydrukiem zawierającym Kod Promocyjny, 

d. zgłosić się do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

na Stronie uruchomionej w urządzeniu mobilnym (smartfon) lub poprzez ChatBota 

3. W Loterii biorą udział Uczestnicy, którzy w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w ramach Loterii 

(od 05.08.2019 r. do 01.09.2019 r.) dokonają w Sklepie jednorazowego zakupu dowolnego 1 (jednego) 

Produktu Promocyjnego, a następnie dokonają Zgłoszenia.  

4. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w ilości będącej wielokrotnością 

wymaganego minimum, ujętych na jednym Paragonie, Uczestnik otrzymuje jeden Kod Promocyjny, 

tym samym Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. 

5. Każdy Uczestnik Loterii może wygrać dowolną ilość Nagród w całej Loterii.  

6. Zgłoszenie do Loterii powinno zostać wysłane w dniu dokonania zakupu Produktów Promocyjnych 

lub w dacie późniejszej, jednakże nie późniejszej niż w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń do 

Loterii czyli do dnia 01.09.2019 r. do godziny 23:59:59 włącznie. 

7. Każdy Kod Promocyjny może zostać wykorzystany tylko raz, niezależnie od tego, czy jest zgłaszany 

przez Stronę czy ChatBota. 

 

§3 

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ 

1. Zgłoszenie może zostać dokonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał zakupu Produktów 

Promocyjnych.  

2. W Loterii udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały zarejestrowane przez Stronę za pomocą 

smartfona lub przez ChatBota za pomocą dowolnego urządzenia i zostały doręczone Organizatorowi 

w czasie przyjmowania zgłoszeń do  Loterii.  

3. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń czyli po 01.09.2019 

r. po godzinie 23:59:59 nie są brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom 

Nagród.  

4. Przez termin  dokonania  Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie 

zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym zbierającym zgłoszenia nadesłane przez 

Stronę lub ChatBota. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w 

dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci Internet, z których korzysta Uczestnik. 

5. Aby dokonać Zgłoszenia przez Stronę, Uczestnik powinien: 

a. Wejść na Stronę z urządzenia mobilnego (smartfon) wyposażonego w akcelerometr 

b. Podać Kod Promocyjny  

c. Zaakceptować regulamin Loterii 

d. Zgodnie z instrukcją wyświetlaną na Stronie: 

i. użyć przycisku „WYŚLIJ” 

ii. Potrząsnąć swoim urządzeniem mobilnym w taki sposób, aby widoczna na ekranie 

urządzenia mobilnego grafika zmieniła się w symbol Nagrody, lub w symbol 

informujący o braku Nagrody 

e. W przypadku wygranej, zgodnie z instrukcją wyświetlaną na Stronie, podać numer telefonu 

komórkowego, na który zostanie wysłana Nagroda.  

f. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Loterii zgodnie z par. 

7 

6. Aby dokonać Zgłoszenia przez ChatBota, Uczestnik powinien: 

a. Rozpocząć konwersację z ChatBotem z dowolnego urządzenia 

mailto:help@navagency.com
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b. Zaakceptować regulamin Loterii 

c. Zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

d. Podać Kod Promocyjny 

 

§4 

PRZYZNANIE NAGRODY 

1. W ramach Loterii przewidziano łącznie 10 510 (dziesięć tysięcy pięćset dziesięć) Nagród, w tym 10 

(dziesięć) Nagród I stopnia, 500 (pięćset) Nagród II stopnia, 5000 (pięć tysięcy) nagród III stopnia i 

5000 (pięć tysięcy) Nagród IV stopnia. 

2. Nagrodami I stopnia w Loterii są elektroniczne karty podarunkowe sieci Biedronka w postaci kodu 

numerycznego o wartości 500 zł brutto każda. Karty są do wielorazowego wykorzystania, tj. można z 

nich korzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania środków na karcie. Szczegółowy regulamin 

korzystania z elektronicznych kart podarunkowych znajduje się na stronie 

https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf. Laureat Nagrody I stopnia 

zobowiązuje się przestrzegać regulaminu korzystania z kart podarunkowych. Nagrodami I stopnia nie 

można dokonywać zakupów wyrobów tytoniowych i alkoholowych. 

3. Nagrodami II stopnia w Loterii są elektroniczne karty podarunkowe sieci Biedronka w postaci kodu 

numerycznego o wartości 50 zł brutto każda. Karty są do wielorazowego wykorzystania, tj. można z 

nich korzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania środków na karcie. Szczegółowy regulamin 

korzystania z elektronicznych kart podarunkowych znajduje się na stronie 

https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf. Laureat Nagrody II stopnia 

zobowiązuje się przestrzegać regulaminu korzystania z kart podarunkowych. Nagrodami II stopnia 

nie można dokonywać zakupów wyrobów tytoniowych i alkoholowych. 

4. Nagrodami III stopnia są elektroniczne kupony rabatowe w postaci kodu numerycznego o wartości 

nie wyższej aniżeli 2,59 zł brutto każdy, uprawniające Uczestnika do odbioru jednego produktu Danio 

Waniliowego w saszetce (waga 140 g). W celu otrzymania rabatu będącego Nagrodą III stopnia, 

Uczestnik musi przy kolejnych zakupach wziąć produkt Danio Waniliowe w saszetce 140 g z półki i 

przedstawić go do zeskanowania w kasie wraz z innym dowolnym produktem z asortymentu Sklepu 

- jeśli poda do zeskanowania również kod z Nagrody, wartość Danio Waniliowego w saszetce 140g 

będzie zrabatowana do zera. Produkt objęty takim rabatem Uczestnik powinien samodzielnie 

przedstawić w kasie Sklepu. Uczestnik powinien poinformować kasjera Sklepu o chęci wykorzystania 

kodu przed rozpoczęciem skanowania zakupów. 

5. Nagrodami IV stopnia są elektroniczne kupony rabatowe w postaci kodu numerycznego o wartości 

nie wyższej aniżeli 1,69 zł brutto każdy, uprawniające Uczestnika do odbioru jednego produktu Danio 

o smaku truskawkowym w kubeczku (waga 135 g). W celu otrzymania rabatu będącego nagrodą, 

Uczestnik musi przy kolejnych zakupach wziąć produkt Danio o smaku truskawkowym w kubeczku 

135 g z półki i przedstawić go do zeskanowania w kasie wraz z innym dowolnym produktem z 

asortymentu Sklepu - jeśli poda do zeskanowania również kod z Nagrody, wartość Danio o smaku 

truskawkowym w kubeczku 135g będzie zrabatowana do zera. Produkt objęty takim rabatem 

Uczestnik powinien samodzielnie przedstawić w kasie Sklepu. Uczestnik powinien poinformować 

kasjera Sklepu o chęci wykorzystania kodu przed rozpoczęciem skanowania zakupów. 

6. Nagrody I i II stopnia zachowują ważność do dnia 31.03.2020 r. 

7. Nagrody III i IV stopnia zachowują ważność do dnia 22.09.2019 r. 

8. Łączna wartość puli Nagród w Loterii wynosi 51 400 (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) złotych 

brutto. 

 

§5 

WYDANIE NAGRODY 

1. Po dokonaniu przez Uczestnika kompletnego Zgłoszenia, o którym mowa w par. 3 ust. 5, w przypadku 

wygranej, otrzymuje on Nagrodę: 

a. na podany przy Zgłoszeniu numer telefonu w postaci wiadomości SMS nie później aniżeli do 

08.09.2019 r. – w przypadku Zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony 

mailto:help@navagency.com
https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
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b. w wiadomości zwrotnej wysłanej przez ChatBota – w przypadku Zgłoszeń dokonywanych za 

pośrednictwem ChatBota 

2. Nagrody są wysyłane niezwłocznie. 

3. W przypadku Zgłoszeń dokonywanych przez Stronę, jeżeli Uczestnik przerwie procedurę 

otrzymywania Nagrody, tj. po informacji o wygranej wyświetlonej na ekranie nie poda numeru 

telefonu i wyłączy Stronę, aby otrzymać Nagrodę, musi ponownie wprowadzić na Stronie za pomocą 

urządzenia mobilnego (smartfon) zwycięski Kod Promocyjny i powtórzyć pełną procedurę opisaną w 

par.3 ust. 5. Uczestnik może powrócić do procedury nie później niż do dnia 01.09.2019 r. do godziny 

23:59:59. W przypadku Zgłoszeń dokonywanych przez ChatBota, przerwanie procedury 

otrzymywania Nagrody przez Uczestnika nie jest możliwe.  

4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT) 
Laureat nie jest obciążany podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w Loterii. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne poza samymi 

nagrodami, w tym bony towarowe. 

6. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Loterii, Organizator ustanowił wewnętrzną Komisję, 

której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca 

zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu 

urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.) 

§6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany 

w Regulaminie lub elektronicznej na adres help@navagency.com w terminie do 15.09.2019r 

(decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 

2. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) roszczenie zgłasza się na 

piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 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. Rozpatrzenie 

reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie 

reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich wpłynięcia do 

Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy informowani są za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany w piśmie. 

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik informowany jest w terminie nie dłuższym, niż do dnia 

22.09.2019r.  

5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym 

roszczenie stało się wymagalne.  

 

§7 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator (DANONE Sp. z o. o., z siedzibą  

w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, 

kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO: 000013290, „Administrator”). Z 

Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym u Administratora można kontaktować się pod adresem: 

iod.danone@danone.com lub pisemnie na adres: DANONE Sp. z o. o., ul. Redutowa 9/23, 01-103 

Warszawa. 

2. Dane są przetwarzane w celu: 

mailto:help@navagency.com
mailto:iod.danone@danone.com
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a. realizacji Loterii, w tym w celu wyłonienia laureatów, przekazania Nagrody (podstawa 

prawna: zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO), poprzez dokonanie Zgłoszenia dokonuje 

wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora 

oraz praw osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

b. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony 

interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

c. wypełnienia obowiązku dotyczącego rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej w 

stosunku do laureatów Loterii (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

3. Odbiorcami danych Uczestników są podmioty, które wspomagają organizację Loterii, wśród których 

znajdują się następujące kategorie podmiotów: 

a. podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administrator korzysta przy organizacji Loterii, 

Organizator i jego podwykonawcy, firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące jego 

systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmy zapewniające 

obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe, agencje marketingowe 

wykonujące dla Administratora akcje marketingowe, promocyjne i inne, które mają zawartą 

z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w 

zakresie uregulowanym w tej umowie, 

b. pracownicy i współpracownicy Administratora. 

4. Dane są przechowywane przez okres trwania Loterii oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tym 

związanych jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia, z wyjątkiem danych osobowych laureatów 

przetwarzanych do celów podatkowych przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło 

wydanie Nagród. 

5. Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 

15-22 RODO: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. prawo do usunięcia danych, 

d. prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które 

dostarczyła do Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub 

zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą 

administratorowi, 

e. prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika, 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik, którego dane 

dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji szczególnego interesu Administratora. Administratorowi 

nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 

4 RODO), 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że Jego 

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 
531 03 00 lub innego właściwego organu nadzorczego), 

h. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.) 
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6. Podanie przez Uczestnika danych w postaci numeru telefonu jest konieczne do wzięcia udziału w 

Loterii, otrzymania informacji o wygranej a także otrzymania Nagród. Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przed wydaniem Nagród uniemożliwi wydanie Nagrody 

7. Niepodanie danych przez Uczestnika uniemożliwia wzięcie udziału w Loterii, w tym odbiór Nagród. 

8. Aby skorzystać z praw określonych w ust. 5 powyżej osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-

mail na adres iod.danone@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim 

zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie 

nawiązanie kontaktu na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia 

się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba 

chce z niego skorzystać (preferowany będzie numer telefonu kontaktowego). 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie www.wstrzasnijglodem.pl.   

3. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to 

help@navagency.com, a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od 

taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, 

nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 

17.00.  
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