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OŚWIADCZENIE POLECAJĄCEGO 
 
 

Imię i Nazwisko:  
 …………………………………………………………………………………………………. 

PESEL  
…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

NIP  
…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Adres 
zameldowania 

 
…………………………………………………………………………………………………………….…………. 
Należy podać ulicę. Numer domu, miasto. powiat, województwo 

Adres do 
korespondencji 

 
…………………………………………………………………………………………………………….…………. 
(Uzupełnić jeśli adres korespondencyjny jest inny niż zameldowania) 

Adres e- mail  
…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Tel. Kontaktowy  
…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
Ja, .....................................................................................................................................(imię i nazwisko) 

 
jako Polecający, wskazuję poniższy numer rachunku bankowego prowadzony w : 

 
......................................................................................................................................... o numerze: 

 
............................................................................................................................................................. 
jako rachunek właściwy do otrzymania Nagrody Pieniężnej w ramach Programu Rekomendacyjnego 
,,Polecasz - Wygrywasz”. 

Urząd Skarbowy:  
………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Należy podać ulicę, numer domu, miasto. powiat, województwo oraz numer Urzędu Skarbowego 

Imię i Nazwisko 
Poleconego 

 
…………………………………………………………………………………………………………............. 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polnord S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Adama 

Branickiego 15, 02-972 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji programu 

rekomendacyjnego „Polecasz - Wygrywasz”. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych 



                                                                                                              
 
         

 

Polnord SA                                                                                                     www.polnord.pl 
 

ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa                                                   KRS: 0000041271, NIP: 583-000-67-67, REGON: 000742457 
tel. (22) 351 96 00, fax (22) 351 96 01                  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
email: polnord@polnord.pl                                    Kapitał zakładowy: 65.386.254 zł (zapłacony w całości) 

 
 
 

osobowych, prawo ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu. W przypadku powzięcia 

wiedzy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób nieprawidłowy należy o tym fakcie 

poinformować administratora na adres mailowy odo@polnord.pl . W przypadku gdyby dane 

osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

 

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

 

 

  (Podpis Polecającego) 
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