………………., dnia ……………

PROTOKÓŁ
przyjęcia nagrody I stopnia – zamrażarka RIO pełna lodów o wartości 2013,58 zł brutto
w loterii promocyjnej pn. „MILION NAGRÓD OD GRYCANA” organizowanej przez
LODZIARNIE FIRMOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 05-462 Majdan,
ul. Kwitnącej Wiśni 2.
Nagrodę odbiera:
……………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………...
adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………………...
adres do doręczeń
………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu
………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail
………………………………………………………………………………………………………
Seria i Nr dowodu tożsamości
……………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia i obywatelstwo
numer zwycięskiego kuponu: ……………………
Obowiązkowe oświadczenia i zgody Laureata:
 „Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Loterii „MILION NAGRÓD OD GRYCANA”
 „Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z udziału w Loterii”
 „Zapoznałem/am się z regulaminem Loterii „MILION NAGRÓD OD GRYCANA” i wyrażam
zgodę na jego treść.”
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez LODZIARNIE FIRMOWE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k., 05-462 Majdan, ul. Kwitnącej Wiśni 2 dla celów związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Loterii „MILION NAGRÓD OD GRYCANA” Moje dane
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych
przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w
Loterii „MILION NAGRÓD OD GRYCANA”.

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”
 Jeśli Uczestnik nie ukończył 18 roku życia niezbędne jest wypełnienie zgody przedstawiciela
ustawowego na udział w Loterii jako osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności
prawnych.
……………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania nagrody w Loterii
……………………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
……………………………………………………………………………………………………...
charakter prawny przedstawiciela ustawowego (np. rodzic)
Ja niżej podpisany oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą w dniu złożenia
niniejszego oświadczenia i jestem uprawniony do reprezentowania
……………………………………………………………………………………………………………
Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu Loterii promocyjnej „MILION NAGRÓD OD
GRYCANA”
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez ……………………………………………..w Loterii na
zasadach określonych powyższym regulaminem.
………………………………………………………………….
Data i własnoręczny podpis przedstawiciela ustawowego

Przekazujący w imieniu
Organizatora loterii
………………………………………

Odbierający
………………………………………………
Data i czytelny podpis Laureata

