Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu konkursu

Zasady konkursu:
1. Dokonaj zakupu artykułów szkolnych za minimum 50zł.
2. Dołącz do kuponu konkursowego paragon potwierdzający dokonanie zakupu.
3 Zadanie konkursowe: UŁÓŻ RYMOWANKĘ Z WYKORZYSTANIEM SŁÓW „ SZKOŁA ‘’ I „ TWÓJ MARKET ‘’ ...................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
4. Wypełnij pola:
Imię̨ i nazwisko....................................................................................................................................................... Nr tel.........................................................
Adres ........................................................................................................................................................................................................................................
5. Wyraź zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody oznacza postawienie znaku X w białym kwadraciku znajdującym się̨ po lewej stronie tekstu zgody.
6. Zapoznaj się̨ z Regulaminem Konkursu. Fakt zapoznanie się̨ z Regulaminem potwierdź́ stawiając znaku X w białym kwadraciku znajdującym się̨ po lewej stronie tekstu .
7. Podpisz się̨ czytelnie pod oświadczeniami na kuponie Konkursowym.
8. Wypełniony kupon oraz dowód zakupu wraz z wykonanym zadaniem konkursowym wrzuć́ do urny w sklepie
w czasie trwania Konkursu nie później jednak niż̇ do
03 września 2019r. (liczy się̨ data paragonu)
Konkurs obowiązuje od 02.08.2019-03.09.2019 r.
Warunkiem otrzymania nagrody jest prawidłowe wypełnienie wszystkich punktów kuponu oraz osobiste stawienie się̨ po odbiór nagrody w sklepie.
❏ Ja niżej podpisany wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.
zm.).Zgoda jest konieczna dla przeprowadzenia Konkursu, w celu wyłonienia Laureata Konkursu.
❏ Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się̨ z regulaminem konkursu.
Administratorem Danych jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki, ul. Szkolna 13, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 665-101-21-83. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administratora
Danych reprezentuje Pełnomocnik ds. RODO (e-mail: rodo@twojmarket.pl / telefon: +48 517 084 070).
Zwracając się bezpośrednio do Pełnomocnika ds. RODO ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu
na swoją szczególną sytuację oraz prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Organu Nadzorczego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury konkursowej, a po tym czasie przez okres wskazany w regulaminie konkursowym jako możliwy do wnoszenia reklamacji do procedury konkursowej. Dane
osobowe zwycięzców konkursów będą przechowywane przez okres wynikający z ewentualnych rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator Danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla wyłonienia Laureata Konkursu

............................................................................................................
Czytelny Podpis Uczestnika Konkursu
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