Załącznik 3 – Wzór elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win
Wzór elektronicznego formularza Laureata Nagrody instant win
W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię –
V edycja” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z
Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów
wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub
pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2

_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY/ PEŁNA NAZWA FIRMY SPÓŁKI i FORMA ORGANIZACYJNA 1
______________________________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY 2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI 3

_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem strony
internetowej)

__________________________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA OSOBY FIZYCZNEJ/PRZEDSIĘBIORCY/REPREZENTANTA
SPÓŁKI

__________________________________________________________________________________________
ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)
Uwaga:
- imię i nazwisko wpisuje osoba, która dokonała zgłoszenia jako osoba fizyczna (na podstawie
paragonu lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej)
- nazwę firmy wpisuje osoba, która dokonała zgłoszenia jako osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą (na podstawie faktury VAT)
- pełną nazwę firmy spółki i formę organizacyjną wpisuje się w przypadku, gdy zgłoszenia dokonała
spółka osobowa lub kapitałowa (na podstawie faktury VAT)
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Uzupełnia tylko osoba, która dokonała zgłoszenia jako osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą (na podstawie faktury VAT)
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3 Uzupełnia

się tylko w sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane jako spółka osobowa lub kapitałowa
(na podstawie faktury VAT)

[ ] Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników
Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.
[ ] Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej
2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z
tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których
usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i
serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach
działalności. Dane osobowe osób fizycznych będących Zwycięzcami kart przedpłaconych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
będących Zwycięzcami kart przedpłaconych/osób reprezentujących osoby prawne będące Zwycięzcami kart przedpłaconych, w postaci: imienia,
nazwiska, adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną
przekazane instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji
obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r.
poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających
katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłaconej lub bank zyskałby inną podstawę prawną
żądania dodatkowych danych,, wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094)
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Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród miesięcznych i Głównej
(osób fizycznych)
WZÓR OŚWIADCZENIA
Część 1
W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię –
V edycja” podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z
Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów
wymienionych § 4 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub
pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2
Prosimy o wypełnienie oświadczenia czytelnie, wielkimi literami!
_______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU
_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem
strony internetowej)
_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA: ULICA, NUMER DOMU, LOKALU
_______________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO
_______________________________________________________________________________
ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)
_______________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ
_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)
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_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO
Pamiętaj o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego
przypisana została Nagroda!
Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla
uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

________________________________
Data i podpis
Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej
2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z
tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których
usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i
serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach
działalności. Dane osobowe Zwycięzców kart przedpłaconych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli
inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart
i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w
postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe
celem wydania karty przedpłaconej lub bank zyskałby inną podstawę prawną żądania dodatkowych danych, wówczas Organizator zwróci się do
Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych.. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie
będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018
roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132)

Część 2
Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród instant win w
przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro
bądź większą.

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt
11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021
poz. 1123).
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2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 z póź. zm.).
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 z póź. zm )
4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz
opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis
zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________
Data i podpis
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród miesięcznych i Głównej
(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
WZÓR OŚWIADCZENIA
Część 1
W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię”
podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie
jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2
Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów
wymienionych § 4 ust. 2
Prosimy o wypełnienie oświadczenia czytelnie, wielkimi literami!
_______________________________________________________________________________
NAZWA FIRMY
______________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY
_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU
_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem
strony internetowej)
_______________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA PRZEDSIĘBIORCY: ULICA, NUMER DOMU,
LOKALU
_______________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO
_______________________________________________________________________________
ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)
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_______________________________________________________________________________
NIP (w przypadku braku państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji)
_______________________________________________________________________________
Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
_______________________________________________________________________________
RODZAJ I NUMER DOKUMNETU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ
_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)
_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO
Pamiętaj o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego
przypisana została Nagroda!
Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla
uczestników Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.

________________________________
Data i podpis

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej
2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z
tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których
usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i
serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach
działalności. Dane osobowe przedsiębiorców będących Zwycięzcami kart przedpłaconych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, adresu
korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane instytucji bankowej, która
odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji obowiązanej w świetle przepisów
ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132). W przypadku jeżeli
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przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog danych osobowych
wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłacone lub bank zyskałby inną podstawę prawną żądania dodatkowych danych j,
wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów
wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego oraz
przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132).

Część 2
Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród
instant win w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie
równowartością 2 000 euro bądź większą.
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt
11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021
poz. 1132 ).
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132).
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 )
4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz
opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis
zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________
Data i podpis
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród miesięcznych i Głównej
(spółek osobowych i kapitałowych)
WZÓR OŚWIADCZENIA
W związku z wygraną Nagrody w Loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię”
podaję dane wymagane do wydania nagrody. Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie
jestem pracownikiem Organizatora oraz pozostałych podmiotów wymienionych § 4 ust. 2
Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora lub pozostałych podmiotów
wymienionych § 4 ust. 2
Prosimy o wypełnienie oświadczenia czytelnie, wielkimi literami!
_______________________________________________________________________________
PEŁNA NAZWA FIRMY SPÓŁKI i FORMY ORGANIZACYJNEJ
_______________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU WSKAZANY W ZGŁOSZENIU
_______________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL WSKAZANY W ZGŁOSZENIU (jeżeli zgłoszenie było oddane za pośrednictwem
strony internetowej)
_______________________________________________________________________________
ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY
_______________________________________________________________________________
NIP (w przypadku braku państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji)
__-____-____-____-____-____-____
(numer rachunku bankowego)
_______________________________________________________________________________
Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
Dane osoby uprawnionej do reprezentacji*:
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_______________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)
_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO
________________________________________________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI
________________________________________________________________________________
ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻSZY)

Pamiętaj o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego lub faktury Vat, z tytułu którego
przypisana została Nagroda!
Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną danych osobowych dla uczestników
Loterii stanowiącą Załącznik 2 a i 2b do Regulaminu Loterii.
________________________________
Data i podpis
*W przypadku osób reprezentujących podmiot gospodarczy na podstawie udzielonego im dokumentu pełnomocnictwa, prosimy o
dołączenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do działania lub jego poświadczonej notarialnie kopii w treści które zostanie
wskazany numer i seria dowodu tożsamości pełnomocnika.

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej
2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” i w związku z
tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii audioteksowej pod nazwą „Dbamy o polską ziemię – V edycja” a w przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których
usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i
serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach
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działalności. Dane osobowe osób fizycznych reprezentujących osoby prawne będące Zwycięzcami kart przedpłaconych w postaci: imienia, nazwiska,
adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego (jeżeli inny niż zameldowania lub adres zameldowania jest zagraniczny) zostaną przekazane
instytucji bankowej, która odpowiada za wystawienie tychże kart i wymaga ona podania tychże danych wobec posiadania statusu instytucji
obowiązanej w świetle przepisów ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r.
poz. 1132). W przypadku jeżeli przed terminem wydania nagród w postaci kart przedpłaconych doszłoby do wejścia w życie przepisów rozszerzających
katalog danych osobowych wymaganych przez instytucje bankowe celem wydania karty przedpłaconej, lub bank zyskałby inną podstawę prawną
żądania dodatkowych danych wówczas Organizator zwróci się do Zwycięzców o uzupełnienie tychże danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094) oraz z przepisów prawa
podatkowego oraz przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz.
1132).

Część 2
Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród
instant win w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie
równowartością 2 000 euro bądź większą.

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt
11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021
poz. 1132 ).
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132.).
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 )
4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz
opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis
zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________
Data i podpis
* niepotrzebne skreślić
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Część 3
Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą Laureatami Nagród
instant win w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych przez jedną osobę nagród będzie
równowartością 2 000 euro bądź większą.
Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

Niniejszym oświadczam, że nie posiadam/posiadam* Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132 ).
Poniżej wskazuje dane Beneficjenta rzeczywistego:
Imię i nazwisko ____________________________________
Obywatelstwo _____________________________________
Czy Beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne/członkiem rodziny osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne?
⎕ Tak, data zakończenia kadencji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne _______.
⎕ Nie
*niepotrzebne skreślić
______________________________
Data i Podpis
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