LOTERIA „OBGRYZAJ, ZNAJDUJ, WYGRYWAJ”

FORMULARZ LAUREATA – NAGRODA DZIENNA

LONGBOARD
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Imię / imiona i nazwisko:

2. Adres do korespondencji (do wysłania nagrody): ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość

3. Adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość

zaznacz, jeśli adres zamieszkania jest
ten sam co adres do korespondencji

4. Numer telefonu komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia 5. Twój KOD z Opakowania Promocyjnego
za pomocą SMS albo numer telefonu komórkowego, który wpisano
w zgłoszeniu poprzez stronę www.piankawzebre.pl:

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.

czytelny podpis

zgodny ze zgłoszonym w loterii i wylosowanym
(zgłoszony i wylosowany KOD został podany
w SMS powiadamiającym o wygranej):

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
Regulamin Loterii „Obgryzaj, Znajduj, Wygrywaj”

czytelny podpis

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora Loterii „Obgryzaj, Znajduj, Wygrywaj” PMICOMBERA
Sp. z o. o., 04-116 Warszawa, ul. Filomatów 27, pracownikiem LOTTE Wedel Sp. z o.o., pracownikiem niezależnie
od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkiem ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny
rozumie się: małżonków, zstępnych i wstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

data, miejscowość

czytelny podpis

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa.
PMICOMBERA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa przetwarza dane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych zawartej z Administratorem danych osobowych. Dane uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie
danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne
dla potrzeb rozstrzygnięcia Loterii oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Loterii.
Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku
z rozliczeniem nagród przekazanych w Loterii. Każdy z uczestników Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (chyba,
że pozostaje inna podstawa dla przetwarzania danych osobowych, np. przepisy prawa podatkowego), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres bok@pmi.pl. Uczestnik ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

Wypełniony Formularz Laureata z podpisanymi Oświadczeniami wraz z Oryginalnym Opakowaniem Promocyjnym
z Twoim Kodem zgłoszonym w loterii i wylosowanym (zgłoszony i wylosowany KOD został podany w SMS powiadamiającym
o wygranej) należy wysłać zgodnie z datą z wiadomości SMS powiadamiającej o wygranej, pod adres Organizatora:
PMICOMBERA Sp. z o. o., 04-116 Warszawa, ul. Filomatów 27.
Regulamin Loterii dostępny na www.piankawzebre.pl

