
1. Uczestnik:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Adres do korespondencji: 

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail: 

Numer PESEL: 

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego, właściwy dla Uczestnika: 

Nazwa przedsięwzięcia deweloperskiego, data Umowy, numer lokalu mieszkalnego i 
numer repertorium, gdy Umowa zawarta była w formie aktu notarialnego:

Numer rachunku bankowego 

2. Nabywca (czyli osoba polecana przez Uczestnika):

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania: 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Numer PESEL: 

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej Umowy tj. nazwa przedsięwzięcia dewe-
loperskiego, numer lokalu mieszkalnego, planowana data Umowy: 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem i wyrażam chęć udziału w Akcji „Doceniamy tych, którzy 
cenią nas” organizowanej przez spółkę pod firmą Victoria Dom S.A., na zasadach opisanych w Regulaminie.

Wyrażam zgodę na poinformowanie Uczestnika o spełnieniu przeze mnie jako Nabywcę wymagań wynikają-
cych z Regulaminu Akcji „Doceniamy tych, którzy cenią nas” – § 4 ust. 1 lit. c) Regulaminu – niezbędnych do 
wypłaty nagrody Uczestnikowi.

      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Victoria Dom i spółki Grupy Victoria Dom moich danych osobowych 
wskazanych jako dane Uczestnika/ Nabywcy, w zakresie niezbędnym do udziału w Akcji „Doceniamy tych, 
którzy cenią nas”, w zakresie wskazanym w Formularzu potwierdzającym mój udział w Akcji, w celach handlo-
wych i marketingowych na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym RODO.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Victoria Dom S.A. i spółek Grupy Victoria Dom drogą elektroniczną, na 
wskazany przeze mnie w Formularzu potwierdzającym mój udział w Akcji adres e-mail i/lub numer telefonu, 
informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez spółki Grupy Victoria Dom zgodnie 
z zapisami art 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

* Podanie danych zawartych w powyższym formularzu i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
udziału w Akcji.

FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W AKCJI „DOCENIAMY TYCH, KTÓRZY CENIĄ NAS”



1. Uczestnik:
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wypłaty nagrody Uczestnikowi.

      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Victoria Dom i spółki Grupy Victoria Dom moich danych osobowych 
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