
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane klienta/uczestnika akcji promocyjnej Lesaffre Prestige Group:

Niniejszym oświadczam, że reprezentowana przeze mnie  firma, zgłasza swój udział  w akcji promocyjnej Lesaffre Prestige 

Group, która będzie prowadzona w okresie od 4. kwietnia do dnia 31. października 2016 roku.

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin akcji promocyjnej Lesaffre Prestige Group i reprezentowana przeze mnie firma 

zobowiązuje się go przestrzegać.

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma spełnia warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej Lesaffre Prestige 

Group.

Udzielam zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej oraz innych danych ujawnionych w związku 

z akcją promocyjną przez Lesaffre Polska SA, ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn oraz przez partnera logistycznego wskaza-

nego w Regulaminie, w celu prawidłowego zarządzania promocją, weryfikacji zgłoszeń uczestników, realizacji nagród oraz 

w innych celach związanych z należytą obsługą promocji. Zgoda zostaje udzielona przez złożenie niniejszego Formularza 

Zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

wzięcia udziału w promocji na warunkach opisanych w Regulaminie. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o pra-

wie dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Opcje do zaznaczenia*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lesaffre Polska SA, ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn w celach marketingowych 

obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni 

się cel przetwarzania.*

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Lesaffre Polska SA, ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, zgodnie 

z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).*

*prosimy o zaznaczenie właściwej opcji krzyżykiem.

  

...........................................................
               Miejscowość, data                   

          ............................................................
        Pieczątka firmowa i podpis reprezentanta

Imię i nazwisko/
nazwa firmy:

Adres siedziby:

Kod pocztowy:

Numer NIP: Numer REGON:

Numer telefonu: Adres e-mail:

Imię i nazwisko 
reprezentanta klienta:

Stanowisko:

www.prestige.lesaffre.pl


