OŚWIADCZENIE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH
IDENTYFIKUJĄCYCH UCZESTNIKA LOTERII
W związku z wylosowaniem mojego Zgłoszenia numer___________________________w loterii promocyjnej pod
nazwą „Loteria Paragonowa” organizowanej przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-726)
przy ul. Skrzetuskiego 23, podaję w celu weryfikacji swoje dane osobowe oraz składam oświadczenia
potwierdzające, iż spełniam wymagania uczestnictwa w Loterii.

Oświadczam, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, nabyłem/am, towary lub usługi za co najmniej
10 zł brutto, których zakup potwierdza zgłoszony paragon fiskalny jako konsument w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz 121, z późn. zm.):
Oświadczam, że nie jestem Organizatorem lub pracownikiem Organizatora , spółką NuOrder lub
pracownikiem spółki NuOrder z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48, podwykonawcą Organizatora
wykonującym czynności związane z produkcją studia telewizyjnego losowań lub pracownikiem tego
podwykonawcy Organizatora, wykonawcą losującego programu komputerowego używanego przez
Organizatora w Loterii lub pracownikiem tego wykonawcy, członkiem wewnętrznej komisji nadzoru
powołanej przez Organizatora, przedsiębiorcą lub jego pracownikiem wystawiającym paragon fiskalny w
zakresie sprzedaży towarów lub usług dokonywanej przez tego przedsiębiorcę, pracownikiem Ministerstwa
Finansów lub funkcjonariuszem celnym pełniącym służbę w Ministerstwie Finansów, lub członkiem najbliższej
rodziny ww. pracownika lub funkcjonariusza, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
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Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest
Minister Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12. Dane osobowe wylosowanego Uczestnika są
przetwarzane w celu weryfikacji spełniania wymogów Regulaminu do otrzymania nagrody, w celu jej
wydania, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, również do jej rozpatrzenia.
Dane osobowe zwycięzców są udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zobowiązań
wynikających Regulaminu Loterii oraz związanych z wydaniem Nagród, np. w zakresie uiszczenia opłat
ubezpieczeniowych samochodu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Loterii.
Administratorem danych osobowych zwycięzców w zakresie, w jakim będą one przetwarzane w celu
realizacji obowiązku z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r. poz. 612), oraz dane osobowe Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień zwycięzców w zakresie
żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww.
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzam, że
zostałem/am poinformowany/a przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych,
prawie do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
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