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LOTERIA „Loteria Fort”    

   
DANE LAUREATA   
   

………………………………………………………………………..……………………………………………   

Imię i nazwisko    

       

………………………………………………………………………..……………………………………………   

Adres zameldowania (jeśli uczestnik posiada) 

 

………………………………………………………………………..……………………………………………   

Adres zamieszkania, pod który ma być przekazana nagroda w przypadku karty przedpłaconej  

 

…………………………………………………………………..………………………………………………   

Numer telefonu, który został wpisany w formularzu zgłoszeniowym   

 

…………………………………………………………………..………………………………………………   

Nr rachunku na jaki zostanie przelana nagroda dzienna   

 

 Karta przedpłacona 

 Rachunek bankowy  

 

OŚWIADCZENIE: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa  przez firmę Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii 
„Loteria Fort”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem że przysługuje mi prawo 
wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 
podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”. 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.” 
 

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi, Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu oraz sklepów promocyjnych w 
rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez 
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”. 
 

 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę miesięczną w postaci samochodu osobowego marki Ford   
ECOSport, zgodnie z regulaminem loterii „Loteria Fort” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z 
wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy 
innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”. 

 
      …………………                                                   ………………………… 
       Podpis Laureata                                        Miejscowość, data   

 

    UWAGA! Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego (paragonu), zgodnie z treścią zgłoszenia.   

   

   


