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LOTERIA „WEŹ WODĘ WYGRAJ NAGRODĘ!” 
Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu 
 
DANE LAUREATA 

 
 

………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 
……………………………………………………………..…………………………………………………… 

Numer telefonu laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu 

 
  ……………………………………………………………..………………………………………………….… 
  Adres e-mail laureata 

 
  ………………………………………………………………………..……………………………………………  

  Pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada) 

 
  …………………………………………………………………..……………………………………………… 
  Pełen adres zamieszkania (na który zostanie przekazana nagroda główna)  

 
…………………………………………………………………..……………………………………………… 

Seria i numer dokumentu tożsamości 

 
…………………………………………………………………..……………………………………………… 

Nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku posiadania nr PESEL 

 

 

 OŚWIADCZENIE: 
 

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.” 
„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Żywiec – 
Zdrój z siedzibą w Cięcinie, Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 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).” 

„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WEŹ WODĘ WYGRAJ NAGRODĘ!” wraz z zawartą w 
nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie 
postanowienia.” 
 
Administratorami danych osobowych są Żywiec – Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie (ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 
Węgierska Górka; 22 548 71 00 e-mail: iod.zywiec-zdroj@danone.com) oraz Smolar Agencja Promocyjno–
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Inżynierska 15, 93 –569 Łódź, biuro@smolar.pl). Podane w 
zgłoszeniu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w loterii, w tym przyjęcia zgłoszenia i 
przekazania nagrody. 
 
Mają Państwo m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich modyfikacji oraz usunięcia. Podanie 
Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w loterii.  
Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe uczestnika, zasady ich przetwarzania oraz prawa uczestnika 
wskazano w pkt. 23 regulaminu loterii. 
 

 
 

…………..……… ………………………… 

Podpis Laureata    Miejscowość, data 

http://www.smolar.pl/

