Załącznik nr 1 do Regulaminu –
Dane Laureata Nagrody II Stopnia lub Laureata Nagrody III Stopnia
…………………………………….
imię

…………………………………….
nazwisko

…………………………………….
adres zamieszkania

…………………………………….
numer telefonu komórkowego

…………………………………….
adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wzięciem udziału w loterii „Podróż do świata Bueno - Loteria”, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych.
Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych w celach uczestnictwa i
rozstrzygnięcia Loterii jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-952), przy ul. Wiertnicza 126, zaś Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Marconich 11/10 02-954 jest podmiotem, któremu powierzono
przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.);
2. administratorem tak zebranych danych osobowych w zakresie, w jakim są one
przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o
uzyskanej wygranej, wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), oraz danych osobowych w
zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią jest organizator Loterii
Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Loterii, a także ogłoszeniem listy laureatów Loterii;
4. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody;
5. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia, przy czym żądanie usunięcia danych w trakcie trwania Loterii jest
równoznaczne z rezygnacją przeze mnie z uczestnictwa w Loterii i z prawa do nagrody.
……………………………………
(data i podpis)

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki uprawniające do udziału w Loterii „Podróż do
świata Bueno - Loteria” określone w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Loterii, a w szczególności, że
nie jestem pracownikiem Organizatora, Ferrero Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska
Commercial Sp. z o.o., ich współmałżonkiem i dzieckiem, jak też osobą pozostającą z nimi
we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownikiem (kontrahentem),
współpracującym przy obsłudze Loterii, jak też ich pracownikiem oraz współmałżonkiem i
dzieckiem tych pracowników, jak też osobą pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym.
……………………………………
(data i podpis)

