
ZAŁĄCZNIK NR 2 

FORMULARZ ZWYCIĘZCY NAGRODY  

 
CZĘŚĆ A – DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZWYCIĘZCÓW, KTÓRZY SĄ OSOBAMI FIZYCZNYMI  

UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować formularz, wypełnić go, a następnie wysłać jego czytelne zdjęcie 

lub skan na adres laueraci@albedomarketing.pl w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Organizatora 

widomości (SMS) o wygranej. Do wiadomości e-mail należy załączyć również czytelne zdjęcie lub skan Dowodu 

zakupu będącego podstawą zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. 

W związku z wygraną w konkursie „Celebruj 50-lat Formuły Norweskiej i wygraj!” w sieci drogerii Hebe” 

organizowanym przez Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane 

osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.  

I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY: 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES DO WYSYŁKI 
NAGRODY 

 

NUMER TELEFONU  
(z którego dokonano 

zgłoszenia w Konkursie) 

 

 

II. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY: 

a. Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie „„Celebruj 50-lat Formuły Norweskiej i wygraj!” w 
sieci drogerii Hebe” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego konkursu.” 

b. Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia 
(Odpowiedzi) w ww. konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w konkursie utwory nie naruszają w 
żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 
Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 
obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora ww. konkursu oraz Podmiotu 
Zlecającego z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić 
Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich 
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą 
przesłania zgłoszenia w Konkursie, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 
korzystanie z mojej Odpowiedzi na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. 

c. Oświadczam, że zakup Produktu lub Produktów promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego 
udziału w Konkursie nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkt lub Produkty te nie zostały przeze mnie 
zwrócone.  

d. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Organizatora Konkursu – 
Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Podmiotu Zlecającego, ani też członkiem rodziny ww. 
osób w rozumieniu pkt 6.5. regulaminu Konkursu. 

………………………………………………………………….. 

   data i czytelny podpis zwycięzcy 

 

 

mailto:laueraci@albedomarketing.pl


CZĘŚĆ B – DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZWYCIĘZCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI DOKONUJĄCYMI ZAKUPÓW W 

IMIENIU FIRMY (tj. osoby fizycznej prowadzącej  działalność gospodarczą, osoby prawnej, spółki osobowej, 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować formularz, wypełnić go, a następnie wysłać jego czytelne zdjęcie 

lub skan na adres laueraci@albedomarketing.pl w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Organizatora 

widomości (SMS) o wygranej. Do wiadomości e-mail należy załączyć również czytelne zdjęcie lub skan Dowodu 

Zakupu będącego podstawą zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. 

W związku z wygraną w konkursie „„Celebruj 50-lat Formuły Norweskiej i wygraj!” w sieci drogerii Hebe” 

organizowanym przez Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane 

osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.  

III. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY: 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES DO WYSYŁKI 
NAGRODY 

 

NUMER TELEFONU  
(z którego dokonano 

zgłoszenia w Konkursie) 

 

 

IV. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY: 

a) Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie „„Celebruj 50-lat Formuły Norweskiej i wygraj!” w 
sieci drogerii Hebe” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego konkursu.” 

b) Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia 
(Odpowiedzi) w ww. konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w konkursie utwory nie naruszają w 
żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 
Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 
obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora ww. konkursu oraz Podmiotu 
Zlecającego z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić 
Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 
oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich 
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą 
przesłania zgłoszenia w Konkursie, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 
korzystanie z mojej Odpowiedzi na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. 

c) Oświadczam, że zakup Produktu lub Produktów promocyjnych, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego 
udziału w Konkursie nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkt lub Produkty te nie zostały przeze mnie 
zwrócone.  

d) Oświadczam, że nie jestem pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Organizatora Konkursu – 
Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Podmiotu Zlecającego, ani też członkiem rodziny ww. 
osób w rozumieniu pkt 6.5. regulaminu Konkursu. 

e) Oświadczam, że w reprezentowanym przeze mnie podmiocie, na który została wystawiona faktura VAT 
zgłoszona jako Dowód Zakupu, nie są stosowane żadne wewnętrzne polityki ani procedury, które 
sprzeciwiałyby się jego udziałowi w przedsięwzięciach takich, jak ww. konkurs.  

 

………………………………………………………………….. 

   data i czytelny podpis zwycięzcy 

 

mailto:laueraci@albedomarketing.pl

