
Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY
TYGODNIOWEJ I STOPNIA
OŚWIADCZENIE LAUREATA

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.

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________
SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia,)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO

____________________________________________________________
PODPIS I DATA



Pamiętaj o dołączeniu skanu lub zdjęcia awersu zgłoszonej do Loterii karty Visa, na którym
są widoczne wyłącznie imię i nazwisko posiadacza karty Visa oraz cztery pierwsze i cztery 
ostatnie cyfry numeru karty Visa.

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 2020 r. poz. 971).

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 2020 r. poz. 971).

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 2020 r. poz. 971)

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):
________________________________________________________________
_____________________________
________________________________________________________________
_____________________________
________________________________________________________________
_____________________________

5.Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

______________________________________
Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

** Organizator może także wezwać do uzupełnienia powyższych danych osobę będącą 
Laureatem Nagród Tygodniowych w przypadku jeżeli łączna wartość wszystkich wygranych 
przez jedną osobę nagród będzie równowartością 2 000 euro bądź większą.



1Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne 
zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w 
tym:

1.szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 
podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady 
Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
2.członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i 
senatorów,
3.członków organów zarządzających partii politycznych,
4.członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów 
sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem 
trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz 
sędziów sądów apelacyjnych,
5.członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym 
Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
6.ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
7.członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw 
państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów
i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo
udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
8.dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji 
międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,
9.dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, 
dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych 
organów rządowej administracji specjalnej;

2członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się 
przez to:

10.małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne,
11.dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub 
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
12.rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

3osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane 
stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

13.osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą 
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
14.osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których 
wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę 
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;



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.


