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LOTERII PROMOCYJNEJ
„Tysiące nagród z Visa 2021”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania
nagrody w loterii  promocyjnej  „Tysiące nagród z  Visa 2021”  (dalej  „Loteria”).
Oświadczam,  że  w chwili  dokonywania  zgłoszenia  ukończyłem/am 18  lat,  jestem
osobą  fizyczną,  posiadającą  obywatelstwo  Rzeczpospolitej  Polskiej,  która  wzięła
udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę
do grona osób wymienionych w § 4 ustęp 2 i 3 regulaminu Loterii. Oświadczam, że
spełniam  wszystkie  wymagania  uczestnictwa  i  wydania  nagrody  opisanej  w
regulaminie Loterii.
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Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych  podanych przez Ciebie  w Oświadczeniu jest  Organizator  loterii
promocyjnej „Tysiące nagród z Visa 2021”– 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. 2020 r. poz. 971.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) 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,  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).  Przysługuje  Ci  prawo
dostępu do treści  danych oraz  ich sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania,  a także
prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne  do  weryfikacji  Zgłoszenia  i  wydania  nagrody w loterii  promocyjnej  pod  nazwą „Tysiące
nagród  z  Visa 2021”,  a  w przypadku  niepodania  danych  nie  będzie  możliwa  weryfikacja  Twojego
zgłoszenia  i  wydanie  nagrody.  Administrator  udostępni  dane  dostawcom  usług,  którzy  zapewniają
administratorowi wsparcie logistyczne i techniczne związane z organizacją loterii:, tj. firmie kurierskiej
lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery
informatyczne administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego administrator
korzysta w ramach działalności. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu
terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
2094) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 971) oraz z przepisów prawa podatkowego.


