OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
W związku z wygraną w loterii promocyjnej pt. „LOTERIA PLUS”, organizowanej przez Albedo Marketing sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu, podaję swoje dane i składam oświadczenie wymagane dla wydania mi nagrody.
I. NAGRODA UZYSKANA W LOTERII



Nagroda Główna
(42.000,00 zł)



Nagroda II Stopnia
(Samsung Galaxy S9)



Nagroda III Stopnia
(1.000,00 zł)

II. DANE OSOBOWE LAUREATA:
IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU, KTÓREGO DOTYCZYŁO
ZGŁOSZENIE W LOTERII
III. SPOSÓB WYDANIA NAGRODY GŁÓWNEJ LUB NAGRODY III STOPNIA:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO
WYPŁATY NAGRODY
(wyłącznie w przypadku niezaznaczenia oświadczenia o
woli otrzymania Nagrody w formie karty pre-paid)

Jeśli jesteś Laureatem Nagrody Głównej lub Nagrody III Stopnia i chcesz otrzymać tę nagrodę w formie karty pre-paid, zaznacz
poniższe oświadczenie. Podstawowe warunki używania takiej karty znajdziesz w pkt 4.26. regulaminu Loterii. Szczegółowe
informacje, w tym o okresie ważności i opłatach za użytkowanie karty, znajdują się w regulaminie użytkowania karty
stosowanym przez bank, który ją wydał.



Chcę otrzymać nagrodę w formie przedpłaconej karty płatniczej (pre-paid) na mój poniższy
adres zamieszkania
ADRES ZAMIESZKANIA

IV. SPOSÓB WYDANIA NAGRODY II STOPNIA:
Podaj swój adres zamieszkania, na który mamy wysłać Nagrodę II Stopnia (Samsung Galaxy S9).
ADRES ZAMIESZKANIA
V. DODATKOWE DANE OSOBOWE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ LUB NAGRODY II STOPNIA:
NUMER PESEL
W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL – ADRES
ZAMIESZKANIA, DATA URODZENIA I OBYWATELSTWO

RODZAJ ORAZ NUMER
DOWODU TOŻSAMOŚCI
(np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Organizator Loterii: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60623 Poznań. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody (np. rozliczenie podatku
dochodowego, ewidencjonowanie wydanych nagród). Więcej o przetwarzaniu danych przez Organizatora na www.loteriaplus.pl/rodoorganizator. Wymóg zbierania powyższych danych Laureatów Nagród Głównych oraz Nagród II Stopnia nakłada na Organizatora Loterii prawo,
a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (możesz sprawdzić treść ww.
przepisów na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU20092011540).

VI. OŚWIADCZENIA LAUREATA
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w loterii promocyjnej pn. „LOTERIA PLUS” zapoznałem się z jej Regulaminem i wyraziłem zgodę na
jego warunki. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem lub współpracownikiem
(niezależnie od podstawy zatrudnienia lub współpracy) Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ani Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2. regulaminu ww. loterii.
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