Rozlicz PIT
w Tarnowskich Górach
NAGRODA GŁÓWNA

Zgłoszenia do loterii przyjmowane
są do 10.05.2021 r.

ŁĄCZNA
WARTOŚ
Ć
NAGRÓD
W LOTER
II TO

5 542 z

ł

NAGRODA I STOPNIA

2x Rowery elektryczne
EcoBike Cortina o wartości
jednostkowej 6 666 zł

NAGRODA II STOPNIA
3x Konsole XBOX X
o wartości jednostkowej
2 275 zł

NAGRODA III STOPNIA
4x Tablety Samsung
Galaxy Tab A7 o wartości
jednostkowej 999 zł

NAGRODA IV STOPNIA

5x Voucherów do Parku Wodnego
w Tarnowskich Górach
o wartości jednostkowej 500 zł

Wypełnij papierowy formularz w Punkcie Obsługi Loterii i wrzuć go do urny, albo zarejestruj się na stronie www.pitwtg.pl!
Organizator: Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. (www.gratifica.pl). Regulamin oraz szczegółowe zasady loterii promocyjnej dostępne są na www.pitwtg.pl.

Rozlicz PIT
w Tarnowskich
Górach
Imię i nazwisko *

Numer telefonu kontaktowego *

Adres zamieszkania *
Ulica

Nr domu / mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Adres e-mail
(nie dotyczy uczestnika nieposiadającego adresu e-mail)
Nr PESEL
lub data urodzenia i obywatelstwo *

* Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu loterii promocyjnej urządzanej pod nazwa "Rozlicz PIT w Tarnowskich Górach"
oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone.
*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119 przez Organizatora loterii promocyjnej urządzanej pn. „Rozlicz PIT w Tarnowskich Górach” dla celów
związanych z organizacją Loterii i jej przeprowadzeniem. Rozumiem, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje
mi prawo wglądu do nich, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jednocześnie mam świadomość oraz akceptuję fakt, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres:
iod@gratifica.pl, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje zgłoszenie z udziału w Loterii”;

organizator
GRATIFICA Sp. z o. o. Sp. k.
www.gratiﬁca.pl

Podpis 

