Albedo Marketing sp. z o.o. ul. Góralska 3
60-623 Poznań

FORMULARZ LAUREATA NAGRODY
W związku z wygraną w loterii promocyjnej pn. „Wygraj spokój na lata”, organizowanej przez Albedo Marketing
sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję swoje dane i składam oświadczenie wymagane dla wydania mi
nagrody.
I.

DANE OSOBOWE LAUREATA:
IMIĘ I NAZWISKO
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
ADRES ZAMIESZKANIA
(NA TERENIE POLSKI)
ADRES DORĘCZENIA
NAGRODY
(jeżeli jest inny niż adres
zameldowania)

II.

OŚWIADCZENIE LAUREATA

Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w loterii promocyjnej pn. „Wygraj spokój na lata” zapoznałem się z
jej regulaminem i wyraziłem zgodę na jego warunki. Oświadczam, że nie jestem członkiem organu Spółki
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) FABRYKA
FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA ani Albedo Marketing sp. z o.o. ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu
pkt 1.10. regulaminu ww. loterii.
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

………………………………………………………….

Pamiętaj, aby załączyć:
1)
oryginalny paragon fiskalny, którego numer podałaś/eś w nagrodzonym zgłoszeniu udziału w Loterii
(w Formularzu zgłoszeniowym);
2)
czytelną kserokopię lub zdjęcie twojego dowodu tożsamości.
Kserokopia lub czytelne zdjęcie Twojego dowodu tożsamości jest nam potrzebne w celu sprawdzenia, czy jesteś
osobą pełnoletnią (jest to wymóg udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.9. jej regulaminu). W przypadku, gdy jesteś
Laureatem Nagrody Głównej, kserokopia lub czytelne zdjęcie Twojego dowodu tożsamości jest nam potrzebne
również w celu udokumentowania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz
numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa). Wymóg zbierania takich informacji
nakłada na nas prawo, a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (możesz sprawdzić treść ww. przepisów na
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092011540).
Na kserokopii lub zdjęciu Twojego dowodu tożsamości możesz zakryć informacje, których nie potrzebujemy.
Standardowo wystarczy nam odkryte imię i nazwisko oraz data urodzenia. W przypadku Laureata Nagrody
Głównej odkryte muszą być jednak również informacje o numerze PESEL oraz numerze dowodu tożsamości.

