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DANE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ I STOPNIA W LOTERII : Urodzinowa loteria
POLOmarketu 2021!
………………………………………………………………………..……………………………………………
Imię i Nazwisko

………………………………………………………………………..……………………………………………
Numer aktywnej POLOkarty lub e-POLOkarty podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii

………………………………………………………………………..……………………………………………
Seria i numer dokumentu tożsamości laureata
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
Numer PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku braku posiadania nr PESEL
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
Numer telefonu laureata
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
Adres email
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
Pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada)

OŚWIADCZENIE:
„Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Urodzinowa loteria POLOmarketu 2021!” wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem (zarówno zatrudnionym na podstawie umowy
o pracę jak i umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług): Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, POLOmarket
Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni pod numerem 20, 88-170 Pakość, spółek należących do Sieci handlowej POLOmarket, w tym
także sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”
„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną I-go stopnia w postaci samochodu osobowego marki Hyundai i20 Classic Plus,
zgodnie z regulaminem loterii „Urodzinowa loteria POLOmarketu 2021!” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem
ww. nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.” – oświadczenie dotyczy wyłącznie laureata nagrody głównej I-go
stopnia.

………………………………………

……………………………………………………….

Podpis Laureata

Miejscowość, data

