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Załącznik nr 1 – Wzór Elektronicznego Formularza Laureata Nagrody Instant Win 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY INSTANT WIN 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. 

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, 

 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1360) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób 

wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania 

uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii. 

 

________________________________________________ 

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

________________________________________________ 

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

________________________________________________ 

IMIĘ  

 

________________________________________________ 

NAZWISKO 

 

_______________________________________________ 

ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA 

 

________________________________________________ 

KOD POCZTOWY 

 

________________________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ 
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________________________________________________ 

WOJEWÓDZTWO 

 

[  ] Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: 

dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie 

swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym 

ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Z pełną treścią obowiązku 

informacyjnego możesz zapoznać się w § 13 Regulaminu Loterii. 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie dla Laureata Nagrody Głównej 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA 

LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. 

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, 

 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1360) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób 

wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania 

uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii. 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA WIELKIMI LITERAMI! 

CZ. 1/2 

 

____________________________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU  

 

_____________________________________________________________________________ 

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

_____________________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

______________________________________________________________________________ 

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

______________________________________________________________________________ 

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ  

 

_______________________________________________________________________________ 

PESEL (a w razie braku numer PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo) 

 

____________________________________________________________ 

OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA 

 

 

______________________________________ 

 

Czytelny PODPIS (imię i nazwisko) I DATA 
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PAMIĘTAJ, DOŁĄCZ ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO 

DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!  

CZ.2/2 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z 

art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593).  

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane 

stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku 

odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej): 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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_____________________________________________ 

Czytelny PODPIS (imię i nazwisko) I DATA 

* niepotrzebne skreślić 

 

Informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator– Unique One sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie 

przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w 

szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

(Dz. U. 2022 r. poz. 593), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888) oraz przepisów 

prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 

r. poz. 1426) oraz przepisów o rachunkowości. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 13 Regulaminu. 
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