Załącznik do regulaminu loterii promocyjnej „Zozole moc mają, nagrody czekają”

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY
loterii promocyjnej „Zozole moc mają, nagrody czekają”
Dane osobowe zwycięzcy loterii promocyjnej „Zozole moc mają, nagrody czekają”
1.

Imię i nazwisko: ……………………………..………………………………………………………………………………..…………………………………………….

2.

Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody/ na terytorium Polski)

Ulica, nr/m.: ……………………………..………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………
kod pocztowy: ……………………………..…………… miejscowość: ……………………………..……………………………………………………………..……..
3.

Nr telefonu lub adres email podany na stronie www podczas rejestracji:
……………………………………..…….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………….






Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii
„Zozole moc mają, nagrody czekają”.
Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu Loterii „Zozole moc mają, nagrody czekają”
Oświadczam, że regulamin Loterii „Zozole moc mają, nagrody czekają” jest mi znany i akceptuję jego treść. Oświadczam
jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec Kropka Bordo Sp. z o. o.
ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że:
− administratorem moich danych osobowych jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św.
Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20;
− mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl;
− podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii
„Zozole moc mają, nagrody czekają”, w tym także dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z
loterii, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
− podane przeze mnie dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: osobom i
podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Loterii w zakresie przetwarzania danych osobowych;
− moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
− moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez
okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
− mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
− mam prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO;
− podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Loterii (zawarcia umowy).
Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału
w loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody;
− moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Miejscowość:

………………………..…………………….…………………………….… Data:

Czytelny, własnoręczny podpis:

………………………………….…………………………

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

W celu otrzymania nagrody należy złożyć Oświadczenie o powyższej treści poprzez zaznaczenie wszystkich powyższych zgód,
w tym potwierdzenie treści oświadczeń wpisując znak „X” w puste pole przy treści danej klauzuli.
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