Załącznik nr 2 do Regulaminu – Dane Laureata Nagrody I Stopnia
…………………………………….
imię

…………………………………….
nazwisko

…………………………………….
adres zamieszkania

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

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

…………………………………….
seria i numer dowodu tożsamości

…………………………………….
numer PESEL

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach i w zakresie
niezbędnym do zapewnienia mojego uczestnictwa w Loterii, tj. organizacji,
przeprowadzenia, rozstrzygnięcia Loterii zgodnie z Regulaminem, w tym wydania
Nagród, rozliczenia Loterii, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego i celnego jest Ferrero
Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertnicza
126; dane te zostaną powierzone Organizatorowi tj. Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z Regulaminem;
2. administratorem moich 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 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. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do Nagrody;
4. przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, prawo ich
poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych oraz prawo sprzeciwu co do ich
przetwarzania w sytuacjach określonych prawem. Żądanie ograniczenia przetwarzania
danych, usunięcia danych, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie albo sprzeciwu

względem ich przetwarzania wniesione względem Ferrero Polska Commercial sp. z
o.o. w trakcie trwania Loterii jest równoznaczne z rezygnacją przeze mnie z
uczestnictwa w Loterii i z prawa do Nagrody;
5. wszelka korespondencja dotycząca danych osobowych w tym składanie oświadczeń,
uzyskiwanie informacji oraz aktualizacja danych może być dokonana w formie
pisemnej przesyłką przesłaną na adres administratora danych, lub poprzez
wiadomość e-mail na adres kontakt@kinderbueno.pl, wpisując „dane osobowe”, jako
temat wiadomości, jeśli wiadomość dotyczy danych, których administratorem jest
Organizator albo na adres abiferreropl@ferrero.com jeśli wiadomość dotyczy danych,
których administratorem jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o.;
6. dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Loterii ze względu na
obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym
prawa podatkowego, rachunkowego, a także z uwagi na okres możliwej kontroli
Loterii przez odpowiednie organy państwowe.
Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w tym
oświadczeniu oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzania Loterii i określonych
szczegółowo w Regulaminie, przez:


Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. w celu zapewnienia mojego uczestnictwa w
Loterii, organizacji, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia Loterii zgodnie z Regulaminem,
w tym wydania Nagród oraz rozliczenia Loterii.

……………………………………
(data i podpis)


Nairobia sp. z o.o. w celu rozpatrzenia mojej reklamacji dotyczącej Loterii, o ile taką
reklamację złożę oraz powierzenia Nairobia sp. z o.o. przez Ferrero Polska
Commercial sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
rozpatrzenia tej reklamacji.

……………………………………
(data i podpis)
Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki uprawniające do udziału w Loterii „Noc
Gwiazd z Kinder Bueno” 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 lub dzieckiem, jak też osobą pozostającą z
nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz współpracownikiem (kontrahentem),
współpracującym przy obsłudze Loterii, jak też ich pracownikiem, współmałżonkiem lub
dzieckiem, jak też osobą pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
……………………………………
(data i podpis)

