FORMULARZ LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej pt. „Loteria Kendo”, organizowanej przez Albedo Marketing Sp.
z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podaję dane i składam oświadczenia wymagane dla wydania Nagrody Głównej.
CZĘŚĆ A – DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW, KTÓRZY SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI (KONSUMENCI LUB WŁAŚCICIELE FIRM
WPISANI DO CEIDG)
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
I/LUB NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP (tylko w przypadku osób fiz.
prowadzących działalność gosp. wpisanych do
CEIDG)

NUMER TELEFONU (z którego dokonano
zgłoszenia do Loterii)
NUMER PESEL
(w przypadku braku – adres urodzenia
i obywatelstwo)

RODZAJ I NUMER DOWODU TOŻSAMOŚĆI
Wymóg zbierania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia
i obywatelstwa) 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).
Oświadczam, że zakup produktu Kendo 50 EW, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w loterii nie został anulowany, w tym
zwłaszcza produkt ten nie został przez mnie zwrócony.
……………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, o pełnej zdolności do czynności prawnych i mieszkam w Polsce. Nie jestem członkiem organu ani
pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ani Sumi Agro Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2.1. regulaminu loterii.
……………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

CZĘŚĆ B - DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATÓW, KTÓRZY NIE SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI (PODMIOTY WPISANE DO KRS)
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES SIEDZIBY LUB
WYKONYWANIA DZIAŁAŁNOŚCI
GOSPODARCZEJ
NUMER NIP
NUMER TELEFONU
(z którego dokonano zgłoszenia do Loterii)

Oświadczam, że zakup produktu Kendo 50 EW, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w loterii nie został anulowany, w tym
zwłaszcza produkt ten nie został przez mnie zwrócony.

......................................................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREAT
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest kapitałowo ani osobowo powiązany z Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu ani z Sumi Agro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
…………………………………………..…………………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ LAUREATA

