Załącznik nr 1a Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Tygodniowych i Głównej
WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH I NAGRODY GŁÓWNEJ
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że
ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia do Loterii 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w
Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie
Loterii.

DANE LAUREATA:

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI W APLIKACJI MOBILNEJ ROSSMANNPL
____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
____________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
_____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO
W przypadku nagrody o wartości równiej lub wyższej 2 280 PLN*
_______________________________________________________________________________

RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ LAUREATA
_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku braku adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)
W przypadku nagrody o wartości równiej lub wyższej 2 000 euro**
_______________________________________________________________________________
OBYWATELSTWO
_______________________________________________________________________________
PESEL (w przypadku gdy nie nadano; data urodzenia, państwo urodzenia)
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____________________________________________________________
_____________________________________________
PODPIS I DATA
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 promocyjnej pod nazwą „Potrząśnij na szczęście” 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 promocyjnej pod nazwą „Potrząśnij na szczęście”, a w przypadku niepodania danych nie będzie
możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi
wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. placówce bankowej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i
serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego
Administrator korzysta w ramach działalności. 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 r. poz. 2094)
oraz z przepisów prawa podatkowego
.
*Jeśli wygrałeś nagrodę powyżej 2 280 zł, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wprowadzenia ich do
ewidencji wygranych wydanych (wypłaconych) wygranych powyżej 2 280 zł, którą jako organizator gry hazardowej
jesteśmy zobowiązani prowadzić. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe
do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii
.
**Jeśli wygrałeś nagrodę o równowartości 2 000 euro bądź większej (niezależnie czy była to pojedyncza wygrana czy kilka
wygranych dających taką sumę) będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zobowiązań wynikających z
Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020 r.
poz.971), to jest w procedurze weryfikacji tożsamości w ramach stosowanych przez nas procedur środków bezpieczeństwa
finansowego.
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Załącznik 1b Oświadczenie PEP
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 2020 r. poz. 971).

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 2020 r. poz. 971).

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 2020 r. poz. 971).
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
Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje
publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
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b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego
Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw
państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów
należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w
tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich
oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne;
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