
Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji ,, ,,Wylosuj 500 zł na gaz“‘‘ z maja 2021 r. 

SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.: +48 22 10 25 300 

e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000193491, Kapitał zakładowy: 23 000 000 PLN, www.simepolska.pl 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI REGULAMINU PROMOCJI 
,,Wylosuj 500 zł na gaz“ 
z dnia 31 maja 2021 r. 

(,,Regulamin‘‘) 
 

 
 
Ja, niżej podpisany/a ___________________________, zamieszkały/a ______________ (ulica, kod 
pocztowy, miejscowość), PESEL __________________,  
 

oświadczam 
 
1. że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem, 
2. akceptuję jego treść, zgłaszam chęć do wzięcia udziału w losowaniu Nagrody oraz wyrażam zgodę 

na odczytanie mojego imienia i nazwiska w publicznym losowaniu oraz podanie mojego imienia i 
nazwiska do publicznej wiadomości na stronie interentowej SIME pod adresem: 
https://simepolska.pl/,  
 
tak / nie 
 

3. zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie, w tym z 
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych, prawie ich poprawiania i usunięcia, 

 
tak / nie 

 
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIME 

POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000193491 w celu  wzięcia udziału w Promocji, na 
warunkach wskazanych w Regulaminie, 
 
tak/nie 

 
5. podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą, 

 
tak/nie 

 
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIME Polska Sp. z o.o. w celach 

marketingowych obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów z branży gazowniczej, 
użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz SIME, a także na ich udostępnianie 
przez SIME podmiotom realizującym na rzecz SIME ww. cele marketingowe. 
 
tak/nie 

 
 
 
 
 

____________________                                      ______________________ 
                       (miejscowość i data)                                                 (czytelny podpis)       

https://simepolska.pl/

