Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody Głównej
WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
„Graj o kasę na rodzinne marzenia”
Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 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 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób
wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania
uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.
PROSIMY O WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA CZYTELNIE I WIELKIMI LITERAMI!
___________________________________________________________
NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA
____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
_____________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
____________________________________________________________
NUMER I NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ
____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)
____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

______________________________________
PODPIS I DATA
PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ORYGNIAŁ DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTRÓEGO
DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!
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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
Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym 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. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w
celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym
wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań
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wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym
ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w
zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na
Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane
przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich
poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania,

osoba,

której

dane

dotyczą,

masz

również

prawo

żądania

uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz
prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło
na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w
jakim przetwarzanie jest niezbędne:

do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na

Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu
podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj.
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1
RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci
prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie
uzasadnionym interesie Administratora danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do
Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do
danych, tj. instytucji bankowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. 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), przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
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finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 poz. 1132). oraz z przepisów prawa cywilnego i
podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 10 Regulaminu Loterii.
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