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Załącznik nr 1 
 

OŚWIADCZENIE  
dla Laureata nagrody II stopnia w postaci Ekspresu Cafissimo LATTE Bianco wraz z zestawem trzech opakowań 
kapsułek Cafissimo (każde opakowanie zawiera 10 kapsułek). Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 999,00 zł 

 
Dziękujemy za udział w Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”. 

Serdecznie gratulujemy wygranej! 
 
Aby odebrać nagrodę, należy w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie wypełnić poniższy formularz, 
dołączyć oryginał (bądź oryginały) paragonu fiskalnego lub/i noty rozliczeniowej uprawniające do otrzymania nagrody i 
dostarczyć na adres:  
 

Ergo Marketing Sp. z o.o.,  
Ul. Kiwerska 14/27 
01-682 Warszawa 

z dopiskiem „Loteria Tchibo” 
 
Zgodnie z wymogiem pkt 11.5. Regulaminu Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”, ja niżej podpisany: 
 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres miejsca zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer (na terytorium Polski): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numer tel. komórkowego  ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres e-mail: …………….………………………………………………………………………………………………………. 
 
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo” i akceptuję jego treść. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 
komórkowego, adres e-mail przez Ergo Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 14/27. Dane są 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) w celach 
uczestnictwa, rozstrzygnięcia oraz wydania nagród w Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”. 
 
Oświadczam, ze jestem osobą pełnoletnią. 
 
Potwierdzam, że zgodnie z pkt. 5.4. Regulaminu Loterii nie jestem pracownikiem Organizatora oraz spółki Tchibo Warszawa 
Sp. z o.o., Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. oraz Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o. a także członkiem najbliższej 
rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w porozumieniu prawa cywilnego. 
 
Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym mi prawie dostępu do ich treści 
oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu Loterii. 
 
Potwierdzam, iż przyjmuję nagrodę wygraną w Loterii w postaci w postaci Ekspresu Cafissimo LATTE Bianco wraz z 
zestawem trzech opakowań kapsułek Cafissimo (każde opakowanie zawiera 10 kapsułek). Łączna wartość nagrody II stopnia 
wynosi 999,00 zł. 
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                 data i czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 


