
Fundacja Nomos

Od: Prasowe, Biuro <Biuro.Prasowe@tesco.com>

Odoslané: 25. augusta 2020 10:40

Komu: Fundacja Nomos

Predmet: RE: Zapytanie prasowe

Dzień dobry, 

 

W Tesco stosujemy się do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i poprosiliśmy pracowników o uprzejme zwracanie 

uwagi klientom na obowiązujące wytyczne. W przypadku nieuzasadnionego niezastosowania się do wielokrotnych 

próśb o zakrycie twarzy, klient może zostać poproszony o opuszczenie sklepu. Co istotne, weryfikacja statusu osób 

zwolnionych z obowiązku nie należy do kompetencji pracowników sklepu, dlatego w przypadku wątpliwości i 

stanowczej reakcji klientów, na miejsce wzywane będą odpowiednie służby. 

 

Bezpieczeństwo klientów i personelu jest dla nas najważniejsze. W przypadku, gdy dana osoba nie może skorzystać z 

maseczki, sugerujemy pomoc ze strony rodziny bądź znajomych, lub skorzystanie z platformy e-zakupy Tesco. 

 

Pozdrawiamy, 

  

Biuro Prasowe 

Tesco Polska 

 

@tescomediapl 

  

www.tesco-polska.pl 

  

 

From: Fundacja Nomos <fundacja@nomos.org.pl>  

Sent: Monday, August 24, 2020 11:58 PM 

To: Prasowe, Biuro <Biuro.Prasowe@tesco.com> 

Subject: Zapytanie prasowe 

 

Ten email pochodzi spoza Tesco. Uważaj na zamieszczone załączniki oraz linki. Podejrzane 

wiadomości zgłoś do Phishing@tesco.com 

 

Dzień dobry, 

 

W załączeniu przesyłam zapytanie prasowe. 

 

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” 

Radosław Botev 

==Disclaimer 

TESCO (Polska) Sp. z o.o. 

Ul. Kapelanka 56, 

30-347 Krakow 

 

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego 

numer KRS 0000016108 



NIP 526-10-37-737 

Kapital zakladowy: 3 503 718 000,00 zl 

 

This is a confidential e-mail intended solely for the use of the addressee(s). Unauthorized 

publication, use, dissemination or disclosure of this message, either in whole or in part is 

strictly prohibited. If you have received this message in error please send it back to the sender and 

delete it. 

 

Tresc tej wiadomosci zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata. 

Udostepnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie badz powolywanie sie na jakikolwiek jej 

fragment przez inne osoby jest zabronione. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, 

prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwale jej usuniecie.  

 

Kliknutím pravým tlačidlom sa  
prevezmú obrázky. V záujme  
ochrany osobných údajov 
program Outlook zabránil 
auto matickému prevzatiu  
obrázka z Internetu.

 

Wolny od wirusów. www.avg.com  

 


