Załącznik nr 3 do Regulaminu
Oświadczenie* Laureata Loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię”
(będącego przedsiębiorcą)

Imię i nazwisko osoby, która dokonała
Zgłoszenia do Loterii:
Numer telefonu, z którego wysłano
Zgłoszenie SMS lub wpisano na stronie
www.dbamyopolskaziemie.pl:
Nazwa firmy:
Miejscowość siedziby firmy:
NIP/ REGON:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentacji firmy:
Adres e-mail osoby upoważnionej do
reprezentacji firmy:
Nr rachunku bankowego firmy:

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię” i wyrażam zgodę na jego treść.
Potwierdzam, że nie jestem pracownikiem Organizatora ani żadną z osób wymienionych w pkt 7.2. Regulaminu.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1888 ze zm.), że otrzymana nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej i zapłata podatku dochodowego z tego
ciąży na podmiocie przeze mnie reprezentowanym.
Nagrodę pieniężną proszę przekazać niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany powyżej.
Dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
*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.

…………………………………………………………………………………..
Data, popis i pieczęć firmowa

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