Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15
tel/fax 42 636 90 97
www.smolar.pl

DANE LAUREATA LOTERIA „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”

………………………………………………………………………..……………………………………………
imię i nazwisko laureata nagrody specjalnej

…………………………………………………………………..………………………………………………
pełen adres zamieszkania laureata nagrody specjalnej,

…………………………………………………………………..………………………………………………
numer telefonu komórkowego laureata nagrody specjalnej, który podano w formularzu zgłoszeniowym do loterii,

……………………………………………………………………………………………………………….
adres e-mail laureata nagrody specjalnej I-go stopnia, który podano w formularzu zgłoszeniowym do loterii

…………………………………………………………………..………………………………………………
seria i numer paszportu, data jego wydania, data ważności paszportu. (W celu podróży do Kataru wymagany jest paszport
ważny przez co najmniej 6 miesięcy. W celu podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagany jest paszport ważny
przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przed wyjazdem należy
sprawdzić informacje dla podróżnych na https://www.gov.pl),

……………………………………………………………………………………………………………….
seria i numer dokumentu tożsamości laureata nagrody specjalnej,

…………………………………………………………………..………………………………………………
data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL laureata nagrody specjalnej, lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku
posiadania nr PESEL,

OŚWIADCZENIE:
„Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”, w tym z
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”.
„Oświadczam, że: jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat, posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych, jestem konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.”
„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, InPost Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl. w
rozumieniu regulaminu loterii, a także kurierem współpracującym z InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
lub z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl spółki InPost Technology S.à.r.l.
Oddział w Polsce. 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).”.

…………...………
Podpis Laureata

Oświadczenie osoby towarzyszącej poniżej

……………..……………
Miejscowość, data

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15
tel/fax 42 636 90 97
www.smolar.pl

Dane i oświadczenia dot. pełnoletniej osoby towarzyszącej laureatowi w wyjeździe do Kataru i
Dubaju:

………………………………………………………………………..……………………………………………
imię i nazwisko osoby towarzyszącej laureatowi

…………………………………………………………………..………………………………………………
seria i numer paszportu, data jego wydania, data ważności paszportu. (W celu podróży do Kataru wymagany jest
paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy. W celu podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagany
jest paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów
Arabskich – przed wyjazdem należy sprawdzić informacje dla podróżnych na https://www.gov.pl),

…………………………………………………………………..………………………………………………
data urodzenia, PESEL,

……………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu do kontaktu

OŚWIADCZENIE:

 „Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”,
w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję
jego treść.”

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam
pełną zdolność do czynności prawnych”

…………...……………………
Podpis osoby towarzyszącej

……………..……………
Miejscowość, data

