Załącznik nr 1
WZÓR OŚWIADCZENIA
Dotyczy osób fizycznych (konsumentów) oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą
W związku z wygraną Nagrody Rzeczowej w Loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Orlen” podaję
dane wymagane do wydania nagrody.
Potwierdzam, iż zgodnie z Regulaminem, nie jestem pracownikiem Organizatora lub PKN ORLEN
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 Regulaminu oraz członkiem rodzin pracowników Organizatora
lub PKN ORLEN.
Potwierdzam, że spełniam wszystkie wymagania opisane w Regulaminie Loterii.
…………………………………………...…………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………...……………………………………………………………
...……………………………………………………………………………..……………………..
Adres do wysyłki Nagrody (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy,
województwo)*
…………………………………………...…………………………………………………………
Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
…………………………………………...…………………………………………………………
Obywatelstwo i Numer PESEL (w razie braku numeru Pesel – datę urodzenia, państwo urodzenia,)
…………………………………………...………………………………………………………….
Numer telefonu i adres e-mail**

________________________________
Data i podpis

Tę część wypełniają wyłącznie Laureaci Nagrody Głównej (samochód), które są osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
Wnoszę o przekazanie dodatkowej kwoty przypisanej do nagrody przelewem bankowym na numer
rachunku bankowego wskazany poniżej:
__-____-____-____-____-____-____
(numer rachunku bankowego)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl

1

Nazwa (firmy) i adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
…………………………………………...…………………………………………………………
NIP

________________________________
Data i podpis
Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego przypisana została Nagroda.

* wypełniają wyłącznie Laureaci Nagrody Głównej (samochód)
** w przypadku Laureatów Nagród Dodatkowych (wycieczki na wyścig Roberta Kubicy) opisanych
w § 7 ust. 3 Regulaminu, należy wskazać telefon i e-mail podany w Zgłoszeniu na Stronie
Internetowej.
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Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz.
1499), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny,₂ ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.
2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis
zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis
zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________
Data i podpis
* niepotrzebne skreślić
₁ Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje
publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego
Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw
państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów
należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w
tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz
kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
₂ członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne;
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