Załącznik nr 2 do Regulaminu
Oświadczenie* Laureata Loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię”
(będącego osobą fizyczną)
Dane osobowe
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………..…..
Numer telefonu, z którego wysłano Zgłoszenie SMS lub wpisano na stronie www.dbamyopolskaziemie.pl:
……………………………………….…………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………..……………………………………
Numer rachunku bankowego do przelewu: ……………………………………………………………………………
lub adres zamieszkania do przesłania przekazu pocztowego:
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………….…………………….
Kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………
Ulica: ……………..……………………………………………………………………………………………………….
Numer domu: ………………………………………… Numer mieszkania: ………………..…………………………

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię” i wyrażam zgodę na jego treść.
Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat oraz że nie jestem pracownikiem Organizatora ani żadną z osób wymienionych w pkt
7.2. Regulaminu.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) przez firmę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., z siedzibą w
Puławach, przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, w celach związanych z Loterią „Dbamy o polską ziemię”.
¨

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do celów marketingowych pozostałym podmiotom z Grupy
Azoty, tj. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.,
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku wyrażenia powyższej zgody
również od pozostałych podmiotów z Grupy Azoty, informacji handlowych przekazywanych za pośrednictwem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących:
¨ drogą elektroniczną na podany adres e-mail
¨ drogą elektroniczną na podany numer telefonu (SMS, MMS)
¨ drogą telefoniczną poprzez kontakt przedstawiciela.

Jenocześnie przyjmuję do wiadomości, że bankowe potwierdzenie realizacji przelewu z kwotą nagrody lub
potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego jest jednoznaczne z jej dostarczeniem.

…………………………………………………………………………………..
Data i popis
* Zgoda obowiązkowa.

Wypełnione Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@dbamyopolskaziemie.pl
w terminie 5 dni od otrzymania informacji o wygranej.
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