
 

 

 

   
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 NAGRODY GŁÓWNEJ W LOTERII „Loteria HIT 2022” 
 

 UWAGA! Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu zgodnie z treścią zgłoszenia. 

 

 

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

Imię i nazwisko laureata 

 

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

Numer telefonu oraz adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii 

 

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

Pełen adres zamieszkania laureata  

 

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

Pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada) 

 

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

Numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest laureat nagrody głównej, 

prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma 

zostać wysłana nagroda główna 

 

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

Seria i numer dokumentu tożsamości laureata 

 

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

Nr ewidencyjny PESEL laureata, data urodzenia i obywatelstwo laureata 

 

 

 OŚWIADCZENIE:   
  

  Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Loteria HIT 2022”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”. 

 

 Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”. 

 

 Oświadczam, że nie jestem pracownikiem (bez względu na formę zatrudnienia): Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.  

z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Bahlsen Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Skawinie 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). 
 

 

 

 

   

 

 ………………………………………  ……………………………………………………….  
 Podpis Laureata Miejscowość, data   
 

 

http://www.smolar.pl/
http://www.smolar.pl/
http://www.smolar.pl/


 

 

Oświadczenie laureata nagrody głównej w loterii promocyjnej „Loteria HIT 2022” 

Ja, niżej podpisany  

…………………………….…………………………………………..PESEL……………………Nr dowodu 

osobistego………………………….zam.…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………,  

urodzony w Polsce, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej* lub …………………………………………………  

laureat nagrody głównej w loterii promocyjnej „Loteria HIT 2022”, oświadczam, że:  
 
a) jestem/nie jestem* oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/ nie byłem* osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze 
zm.) (dalej: Ustawa),** 
b) jestem/nie jestem* oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/ nie byłem* członkiem rodziny 
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy.*** 
c) jestem/nie jestem* oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/ nie byłem* osobą znaną jako 
bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 
2 ust. 2 pkt 12) Ustawy.**** 
d) jestem beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

…………………………… 

Podpis, data 

* niepotrzebne skreślić 

** Art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy: 
Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem 
grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje 
publiczne, w tym: 
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu, 
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 
c) członków organów zarządzających partii politycznych, 
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których 
decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, 
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, 
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne 
funkcje w tych organizacjach, 
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów 
wojewódzkich, 
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach 
administracji rządowej; 
 

*** Art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy: 
Ilekroć w ustawie jest mowa o członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to: 
a)małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 
b)dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 
c)rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 
 

**** Art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy: 
Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko 
polityczne - rozumie się przez to: 
a)osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą 
inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b)osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę 
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. 


