OŚWIADCZENIE LAUREATA
(prosimy o czytelne wypełnienie formularza, dane należy wpisać wielkimi literami)

Ja niżej podpisany:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
Data urodzenia: ……………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny
(niezbędny do wysyłki nagrody):

Ulica i numer: ……………………………………………………………………….
Miasto i kod: …………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………

„Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a , iż Administratorem moich danych osobowych jest HJ Heinz Polska sp. z o.
o. z siedzibą w miejscowości Pudliszki (63-840) przy ulicy Fabrycznej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000491355, posiadająca NIP 6961001802 oraz kapitał zakładowy w wysokości 15.550.880,00 zł,. a moje dane
będą przetwarzane w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie„Rozegraj grilla z HEINZ” oraz w
celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z przyznawaniem nagród, prowadzeniem
sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Mam świadomość, iż moje dane osobowe
mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu oferowania mi bezpośrednio produktów i usług Administratora
lub podmiotów z nim współpracujących (w tym jego partnerów biznesowych) oraz współorganizatorów i fundatorów nagród
wspólnych akcji i konkursów promocyjnych, w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości produktów
Administratora.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jestem Świadoma/y o
przysługujących mi prawach do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
jeśli takową wyraziłem/am, w każdym momencie, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że Administrator powierzył przetwarzanie moich danych spółce Afekt spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390702, o kapitale zakładowym 10.000,00
zł, NIP 779-239-61-92, w celu organizacji Konkursu oraz innym podmiotom przetwarzającym m.in. firmom księgowym,
firmom informatycznym obsługującym systemy teleinformatyczne, firmom hostingowym, firmom zapewniającym obsługę
logistyczną i dostawy, firmom świadczącym usługi pocztowe oraz podmiotom z grupy kapitałowej i partnerom handlowym
Administratora w uzasadnionych przypadkach. Zostałem/am poinformowany/a, iż moje dane osobowe nie będą
przetwarzane poza obszarem EOG oraz że w związku z Konkursem dane będą przechowywane przez Administratora do końca
jego trwania powiększonego o okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, powstałych w związku z Konkursem lub upływu
terminu obowiązków ewidencyjnych, księgowych, rozliczeniowych nałożonych przez prawo na Administratora.”

--------------------------Czytelny podpis

