
 

 

 

 

 

 
 
  

    Formularz zamówienia nagrody w promocji  
 

        „PROMOCJA ZAWORY KULOWE ALTECH” 
 

 

Zgodnie z Regulaminem Promocji „PROMOCJA ZAWORY KULOWE ALTECH” oświadczam, że spełniam 

warunki w nim zawarte.  Bardzo proszę o wydanie nagrody w postaci: 
 

o T-shirt 4F  

o Torba 4F  

o Kurtka narciarska OUTHORN 
 

Nazwa firmy:............................................................................................................................................... 

Osoba zamawiająca………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:...……………………………………………………….............................….............…….………………….……………………

………………………………………...…........................................…………………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy:..………………….............……….............................…….………….……………………………………………. 

NIP:………….…………………………….............……….............................…….………….…………………………………………... 
  

Oświadczam, że zapoznałem się z pełnym tekstem regulaminu promocji i akceptuję jego treść. 
 

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak udział w promocji jest 
uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją promocji. Dane osobowe Uczestników 
będą przetwarzane w celu realizacji promocji oraz doręczenia Nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia. Dane są podawane na 
zasadach dobrowolności. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji promocji jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do 
wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. 

 

꙱ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na niniejszym formularzu, w celu realizacji promocji oraz 

doręczenia Nagród. 

꙱ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na niniejszym formularzu, w celach marketingowych produktów, 

usług, promocji i programów oferowanych przez Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowana o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że 
podanie tych danych było dobrowolne. 

꙱  Chcę otrzymywać e-mailem, SMSem oraz MMSem informacje marketingowe na temat Saint-Gobain Polska sp. z o.o., oferowanych przez nią 

towarów i usług, w tym o programach lojalnościowych i akcjach promocyjnych.  

꙱  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Saint-Gobain Polska sp. z o.o. w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na mój numer telefonu 

informacji marketingowych o: tej spółce, oferowanych przez nią towarach i usługach, w tym o programach lojalnościowych i akcjach promocyjnych. 
 

 

    
…….……………………...………………          …......................................................  
           Pieczątka firmy              Data i podpis Laureata  


