Załącznik nr 1 –wzór oświadczenia laureata Konkursu pod nazwą „Baw się kolorami!” – dla
konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
OŚWIADCZENIE LAUREATA
konkursu pod nazwą „Baw się kolorami!”
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania
nagrody.
Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i wziąłem/am udział w
Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1025 z późn. zm.) lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zamieszkuję na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2
Regulaminu.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w
regulaminie Konkursu.
____________________________________________________________
E-MAIL ORAZ NUMER TELEFONU PODANY W ZWYCIĘSKIM ZGŁOSZENIU
____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
____________________________________________________________
FIRMA*
____________________________________________________________
NIP *
Dane adresowe do wysyłki nagrody:
____________________________________________________________
(ULICA,NUMER DOMU/MIESZKANIA)
____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

______________________________________
DATA I PODPIS

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA, KTÓRY JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ
PROWADZĄCĄ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ
Pamiętaj o załączeniu do oświadczenia oryginału kuponu z Kodem – tylko w przypadku Laureata Nagrody
Głównej. Laureaci Nagród Dzienny mają obowiązek dołączyć zdjęcie lub skan kuponu z Kodem.

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest First Line Polska 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@1stline.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Baw się kolorami!!” i w związku z tym ma
obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody.
Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia
i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania
nagrody w konkursie pod nazwą „Baw się kolorami!” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa
weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których
usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, 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. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających
obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia laureata Konkursu pod nazwą „Baw się kolorami!” – dla
spółek
OŚWIADCZENIE LAUREATA
konkursu pod nazwą „Baw się kolorami!”
Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania
nagrody.
Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentacji spółki osobowej lub kapitałowej
określonej w ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 60), prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową z siedzibą
w Rzeczpospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 Regulaminu.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w
regulaminie Konkursu.
Wnoszę o przekazanie dodatkowej kwoty przypisanej do nagrody przelewem bankowym na
numer rachunku bankowego wskazany poniżej
__-____-____- ____- ____-____-____
(numer rachunku bankowego)
___________________________________________________________________________
Dane posiadacza rachunku:
__________________________________________________________________________
NAZWA SPÓŁKI
__________________________________________________________________________
KRS
__________________________________________________________________________
E-MAIL ORAZ NUMER TELEFONU PODANY W ZWYCIĘSKIM ZGŁOSZENIU
Dane adresowe do wysyłki nagrody
___________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
___________________________________________________________________________
(ULICA,NUMER DOMU/MIESZKANIA)
___________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)
______________________________________
DATA I PODPIS
Pamiętaj o załączeniu do oświadczenia oryginału kuponu z Kodem – tylko w przypadku Laureata Nagrody
Głównej. Laureaci Nagród Dzienny mają obowiązek dołączyć zdjęcie lub skan kuponu z Kodem.

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest First Line Polska 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@1stline.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Baw się kolorami!” i w związku z tym ma
obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje
Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w konkursie pod nazwą
„Baw się kolorami!” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i
wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do
danych:, 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. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających obowiązujących przepisów prawa.

