OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY O WARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 2 000 €
Niniejszym oświadczam, iż:
1. jestem Uczestnikiem Loterii promocyjnej „Carex. Nowa łazienka w zasięgu ręki” oraz według zasad określonych w
Regulaminie loterii w okresie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. dokonałem/am zakupu dowolnego
mydła w płynie marki „Carex”, zachowując dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT ( pod warunkiem jej
wystawienia na osobę fizyczną działającą jako konsument) oraz zgłosiłem/am się za pośrednictwem strony internetowej
www.carex-loteria.pl , www.nawyciagnieciereki.pl lub www.lazienkacarex.pl wypełniając na niej formularz zgłoszeniowy;
2. jestem pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła Produkt, o którym
mowa w pkt 1.10 Regulaminu loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 1025);
3. nie jestem pracownikiem, ani współpracownikiem i360 Sp. z o.o., PZ Cussons Polska S.A. oraz sklepów partnerskich
działających pod marką PZ Cussons Polska S.A. ani członkiem ich rodzin. Przez „członków rodziny” należy rozumieć wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
4. nie przeniosę prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, zgodnie z pkt 3.2 Regulaminu;
5. spełniłem/am wszystkie warunki Regulaminu, które uprawniają do wydania nagrody;
6. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i stosuję się do zasad w nim określonych.
Dane obowiązkowe niezbędne do uzyskania nagrody, zgodnie z pkt. 5.3 Regulaminu (uzupełni
drukowanymi literami):
Imię/imiona
Nazwisko
Adres zamieszkania:
Ulica, numer domu/numer mieszkania
Kod pocztowy Miejscowość
Obywatelstwo
PESEL (jeżeli uczestnik gry hazardowej nie posiada numeru PESEL należy
podać obywatelstwo)

Data urodzenia
Państwo/miejsce urodzenia
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości
(Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723)
niezbędne jest załączenie skanu dowodu osobistego.)

Data wydania dokumentu tożsamości
Data ważności dokumentu tożsamości
Numer telefonu
Adres e-mail
Dane nieobowiązkowe, jednak niezbędne do wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 375 z późn. zm.),
a także Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji
zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1723) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń
i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz.U. 2018 poz. 2325) (uzupełni
drukowanymi literami):
Imię ojca*
Oświadczam, iż nie podając danych oznaczonych (*) rezygnuję z prawa żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej
wygranej, o którym mowa powyżej.
data

czytelny podpis Laureata

