Załącznik nr 1 do regulaminu
OŚWIADCZENIE LAUREATA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

nr telefonu kontaktowego

ulica nr domu/nr mieszkania

kod pocztowy, miejscowość
PESEL*

Nr dok. tożsamości

obywatelstwo

Numer rachunku bankowego w banku z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do przekazania nagrody
*w przypadku braku PESEL data urodzenia i obywatelstwo

¨
¨
¨
¨

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii
„Szczęśliwa zdrapka”.
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Organizatora, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz sklepów promocyjnych w
rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę i teściów).
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 osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl;
podane przeze mnie dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Szczęśliwa
zdrapka” ( podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dla celów
związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych
interesów administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody
(podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych prawem podatkowym – art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
podane przeze mnie dane osobowe mogą być ujawniane osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy
organizacji loterii;
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania loterii (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w loterii. Jestem
zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w loterii, w
tym pozbawienie prawa do nagrody;

(należy zaznaczyć wszystkie powyższe zgody)

Miejscowość, data

¨

podpis

/pole nieobowiązkowe/ Wyrażam zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów związanych
z organizacją, informowaniem, promocją i reklamą loterii, Eurocash S.A., sklepów promocyjnych w tym w szczególności na publikację
mojego wizerunku w materiałach dotyczących zwycięzców w loterii w mediach społecznościowych, w Internecie, w materiałach
drukowanych bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych wraz z prawem udzielania przez Organizatora dalszych upoważnień w
wyżej wymienionym zakresie („Zgoda Wizerunkowa”). Przyjmuję do wiadomości, że uzyskana przeze mnie nagroda w loterii stanowi
jedyny i dostateczny ekwiwalent udzielenia Zgody Wizerunkowej, która zostaje udzielona bez dodatkowej odpłatności. Jednocześnie
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu

zamieszkania („Dane”) w celu nawiązania ze mną kontaktu na potrzeby zorganizowania utrwalenia mojego wizerunku. Przyjmuję do
wiadomości, iż:
- administratorem Danych 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 osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl;
- Dane będą przetwarzane dla celu nawiązania ze mną kontaktu na potrzeby zorganizowania utrwalenia mojego wizerunku
(podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie Danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wykonywania praw
udzielonych przeze mnie mocą Zgody Wizerunkowej i dochodzenia dotyczących ich roszczeń (podstawa przetwarzania: realizacja
prawnie uzasadnionych interesów administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- Dane osobowe mogą być przekazywane Eurocash S.A. i podmiotom współpracującym z Eurocash S.A. w zakresie realizacji praw
udzielonych przeze mnie w Zgodzie Wizerunkowej;
- Dane będą przechowywane przez okres pozostawania Zgody Wizerunkowej w mocy oraz niezależnie przez okres przedawnienia
roszczeń dotyczących udzielonych nią praw;
- mam prawo dostępu do treści Danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej przeze mnie zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- podanie przeze mnie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Zgody Wizerunkowej.

Miejscowość, data

podpis

