OŚWIADCZENIE
W związku z wylosowaniem mojego Zgłoszenia w loterii promocyjnej pod nazwą
„LOTERIA MEN EXPERT 2015”
podaje poniższe dane celem weryfikacji i wydania Nagrody
CZĘŚĆ DLA LAUREATA NAGRODY MAŁEJ – Zestaw kosmetyków
CZĘŚĆ DLA LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ – Smartwatch Samsung Gear S
organizowanej przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23, podaję swoje
dane osobowe wymagane w celu wydania Nagrody.
______________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
______________________________________
ADRES (ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)
______________________________________
MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Unique One Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23, moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w
celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii. Podanie przeze mnie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do
nagrody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a przysługującym mi prawie dostępu do treści
danych, prawie do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Oświadczam, iż jestem osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkuję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabyte produktu, z tytułu których otrzymuję
nagrodę
nabyłem/am
jako
konsument
w
rozumieniu
art.
22 1
Kodeksu
cywilnego.
Oświadczam także, iż zgodnie z §3 ust.11-12 Regulaminu Loterii, nie jestem pracownikiem ani członkiem
rodziny pracownika Organizatora, ani pracownikiem i członkiem rodzin pracowników L’Oréal Polska Sp. z
o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa.
Oświadczam, że spełniam wymagania, warunki uczestnictwa i odbioru nagrody określone w Regulaminie
loterii.
______________________________________
CZYTELNY PODPIS I DATA

PAMIETAJ, ABY ZAŁĄCZYĆ DO NINIIEJSZEGO OŚWAIDCZENIA ORYGINAŁ PARAGONU, Z TYTUŁU KTÓREGO
DOKONAŁEŚ NAGRODZONEGO ZGŁOSZENIA.
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CZEŚĆ DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ - 10 000 zł
organizowanej przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23, podaję swoje
dane osobowe wymagane w celu wydania Nagrody.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Unique One Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23, moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w
celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii. Podanie przeze mnie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do
nagrody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a przysługującym mi prawie dostępu do treści
danych, prawie do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Oświadczam, iż jestem osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkuję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabyte produktu, z tytułu których otrzymuję
nagrodę
nabyłem/am
jako
konsument
w
rozumieniu
art.
22 1
Kodeksu
cywilnego.
Oświadczam także, iż zgodnie z §3 ust.11-12 Regulaminu Loterii, nie jestem pracownikiem ani członkiem
rodziny pracownika Organizatora, ani pracownikiem i członkiem rodzin pracowników L’Oréal Polska Sp. z
o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa.
Oświadczam, że spełniam wymagania, warunki uczestnictwa i odbioru nagrody określone w Regulaminie
loterii.
______________________________________
CZYTELNY PODPIS I DATA
Wybór formy przekazania NAGRODY GŁÓWNEJ*
1. Przekazanie nagrody w formie przelewu bankowego
Wnoszę o przelanie uzyskanej nagrody na numer rachunku bankowego:

__-____-____- ____- ____-____-____
(numer rachunku bankowego)
______________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
______________________________________
ADRES (ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)
______________________________________
MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY
Potwierdzam, iż jestem posiadaczem rachunku o powyższym numerze**
______________________________________
CZYTELNY PODPIS I DATA
**w przypadku nieposiadania rachunku bankowego i wskazania rachunku bankowego innej osoby fizycznej, należy
podać jej dane osobowe (imię, nazwisko) oraz oświadczenie o zgodzie na przelanie nagrody na jej numer rachunku
bankowego.
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2. Przekazanie nagrody w formie przekazu pocztowego
Wnoszę o przekazanie nagrody przekazem pocztowym pod wskazany adres zamieszkania:
______________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
______________________________________
ADRES (ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)
______________________________________
MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY

______________________________________
CZYTELNY PODPIS I DATA

*Proszę wypełnić punkt 1 albo punkt 2.
PAMIETAJ, ABY ZAŁĄCZYĆ DO NINIIEJSZEGO OŚWAIDCZENIA ORYGINAŁ PARAGONU, Z TYTUŁU KTÓREGO
DOKONAŁEŚ NAGRODZONEGO ZGŁOSZENIA.
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