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Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ 

OŚWIADCZENIE LAUREATA LOTERII PROMOCYJNEJ „Tysiące nagród 

z Visa i Xiaomi”   

  

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w loterii 

promocyjnej „Tysiace nagród z Visa i Xiaomi”  (dalej „Loteria”).   

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej  w 

regulaminie Loterii.  

  

____________________________________________________________  

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU  

  

____________________________________________________________  

KOD IMEI TELEFONU XIAOMI PODANY W ZGŁOSZENIU  

  

____________________________________________________________  

IMIĘ I NAZWISKO  

  

____________________________________________________________  

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)   

  

____________________________________________________________  

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)  

  

  

  

______________________________________  

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)  

  

Informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique 
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03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu 

weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku 

uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji 

Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego 

procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych 

przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 

wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo 

dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w 

sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, 

masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia;, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w 

dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 

dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora 

Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane 

dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. bankowi za pośrednictwem, 

którego będzie wydawać nagrodę oraz dostęp do nich może uzyskać firmie świadczącej usługi IT czy 

usługi księgowe. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 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) oraz z przepisów prawa cywilnego i 

podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu  
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