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Zgłoszenie uczestnictwa w promocji "Gotowa na lato ?” 
Wszystkie pola formularza należy wypełnid obowiązkowo, DRUKOWANYMI literami.  
 
Imię i nazwisko Uczestnika: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Kod pocztowy:_____________ Miejscowośd _____________________________________ 
 
Ulica, nr domu, nr mieszkania: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Data zakupu: ________________ Telefon kontaktowy lub mail :_____________________ 
 
Oświadczenie Uczestnika Promocji. 
1. Zgłaszam swój udział w promocji " Gotowa na lato ?".  
2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/ -em się z regulaminem promocji i akceptuję jego postanowienia.  
3. Poproszę o przesłanie mi gratisu w postaci torby na lato. 
4. Do formularza dołączam: kopię dowodu zakupu i oryginał kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania produktu.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok.6, 03-683 

Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem 

danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 

1920r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 
prawidłowego przeprowadzenia Promocji.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne.  
 
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Zostałam/-em poinformowany, że : 
1. Ilośd gratisów w postaci torby na lato  jest ograniczona i o ich przyznaniu decyduje kolejnośd wpływu zgłoszeo do 
Organizatora.  
2. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych 

oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: : www.saturn.pl, www.mediamarkt.pl, 
www.euro.com.pl, www.agito.pl, www.morele.net, www.agdwarszawa.pl, www.neonet.pl, 
www.mediadomek.pl, www.besting.eu, www.avans.pl, www.mediaexpert.pl, www.aevan.pl 
 
Data i podpis Uczestnika _____________________________________________________________________ 
 
Poprosimy uprzejmie o informację, skąd dowiedzieli się Paostwo o promocji?  

z ulotki  z zawieszki produktowej  ze strony  pl.remington-europe.com 

 z baneru internetowego sklepu- prosimy o podanie nazwy __________________________ 

Inne – prosimy podad_______________________________________________ 

 

http://www.saturn.pl/
http://www.mediamarkt.pl/
http://www.euro.com.pl/
http://www.agito.pl/
http://www.morele.net/
http://www.agdwarszawa.pl/
http://www.neonet.pl/
http://www.mediadomek.pl/
http://www.besting.eu/
http://www.avans.pl/
http://www.mediaexpert.pl/
http://www.aevan.pl/
http://www.remington-europe.com/

