Oświadczenie Laureata konkursu promocyjnego „Szykuj się na gładką
wygraną!”
Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie pola w formularzu są
obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza skutkuje utratą prawa do nagrody.

Numer telefonu z którego zostało przesłane zgłoszenie SMS:

Imię i nazwisko:

Ulica, nr budynku i mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość

̶
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych przez
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (03-872), ul. Zabraniecka 20 w celach i na
zasadach podanych poniżej. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Procter and
Gamble DS Polska Sp. z o.o.
*

niepotrzebne skreślić

klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, (03-872), ul. Zabraniecka 20.
2) kontakt do inspektora ochrony danych Organizatora: iod@karlsbad.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu doręczenia Pani/Panu nagrody w ramach konkursu
promocyjnego „Szykuj się na gładką wygraną!” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. uzasadnionego celu
marketingowego Administratora danych;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji doręczenia Panu/Pani
nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji w ramach akcji promocyjnej konkursu promocyjnego „Szykuj się na gładką
wygraną!”, tj. przez 6 lata.
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia
Uczestnikowi Konkursu Nagrody.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do doręczenia Pani/Panu nagrody.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność
doręczenia nagrody.
Ja, niżej podpisany(-a) niniejszym oświadczam, że:

❑ 1) Zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu promocyjnego „Szykuj się na gładką wygraną!” i akceptuję
❑
❑

jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do niniejszego oświadczenia dołączam oryginał Dowodu Zakupu
Produktu Promocyjnego.
2) Nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 8 jego Regulaminu1.
3) Jestem autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej i przysługuje mi pełnia praw autorskich osobistych i
majątkowych do niniejszej Pracy Konkursowej.

Data: __________________

Podpis Laureata: ______________________________

____________________________________________________
1 Treść

punktu 8. regulaminu Konkursu „Szykuj się na gładką wygraną!”:

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Procter and Gamble DS. Polska Sp z o.o.
oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy
realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem

