ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie Laureata Konkursu promocyjnego „Jesienny czas w Intermarche”
Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie
pola w formularzu są obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza
skutkuje utratą prawa do Nagrody.
Numer telefonu podany w zgłoszeniu :

Imię i nazwisko:

Ulica, nr budynku i mieszkania:

Kod pocztowy:
̶

Miejscowość

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Mondelez Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, moich danych
osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym Oświadczeniu Laureata”, w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu promocyjnego „Jesienny czas w
Intermarche”, w szczególności w celu wydania i doręczenia mi Nagrody oraz ogłoszenia
wyników tego Konkursu.* niepotrzebne skreślić
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych, podanych przeze
mnie w niniejszym Oświadczeniu Laureata jest Mondelez Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa), która wyznaczyła inspektora ochrony
danych,
z
którym
można
się
skontaktować
e-mailowo
pod
adresem:
MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione
podmiotom i organom, którym Mondelez Polska sp. z o.o. jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak
również podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe na potrzeby wydania
Nagrody w Konkursie promocyjnym „Jesienny czas w Intermarche” a także mogą zostać
powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Mondelez Polska sp. z o.o.,
w tym agencjom marketingowym, podmiotom księgowym lub informatycznym.
Podstawą przetwarzania podanych przeze mnie danych jest dobrowolna zgoda, której brak
uniemożliwia jednak wydanie mi Nagrody i ogłoszenie wyników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podstawą przetwarzania moich danych w celu rozpatrzenia i obsługi złożonej przeze mnie
reklamacji jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Podstawą przetwarzania moich danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania moich danych osobowych w celu
prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych wygranych, na potrzeby kontroli celnoskarbowej oraz rozpatrzenia reklamacji jest konieczność wypełnienia prawnie ciążących na
administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzanie moich danych osobowych wykonywane na podstawie udzielonej przeze mnie
zgody będzie następować do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego,
co nastąpi wcześniej. Przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie rozpatrzenia
złożonej przeze mnie reklamacji będzie następować do czasu przedawnienia roszczeń
majątkowych związanych z Konkursem. Przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami będzie następować do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, natomiast
w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - przez okres w
jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem mnie
obowiązków z nich wynikających. Po upływie tych okresów podane przeze mnie dane osobowe
będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
W zakresie przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje mi prawo
dostępu do podanych danych, otrzymania ich kopii oraz prawo żądania ich sprostowania,
poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jak
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W zakresie przetwarzania, którego podstawą jest realizacja prawnie
uzasadnionego interesu administratora przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych,
otrzymania ich kopii oraz prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak
również skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o podane przeze mnie dane osobowe nie będą podejmowane wobec mnie
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Ja, niżej podpisany(-a) niniejszym oświadczam, że:

❑ 1) Zapoznałem (-am) się z regulaminem Konkursu promocyjnego „Jesienny czas w
❑

❑
❑

Intermarche” i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do niniejszego oświadczenia
dołączam oryginał Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego.
2) Zapoznałem (-am) się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w
Konkursie promocyjnym " Jesienny czas w Intermarche " przez Mondelez Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, zawartym w pkt. 34
Regulaminu Konkursu promocyjnego " Jesienny czas w Intermarche".
3) Nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 9
tego Regulaminu1.
4) Jestem autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej i przysługuje mi pełnia praw
autorskich osobistych i majątkowych do niniejszej Pracy Konkursowej.

Data: __________________

Podpis Laureata: ______________________________

____________________________________________________
1 Treść punktu 9. regulaminu Konkursu „Jesienny czas w Intermarche”.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

