
Dane Uczestnika akcji promocyjnej Lesaffre Prestige Group 2018:

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

Group 2018, która będzie prowadzona w okresie od 1 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin akcji promocyjnej Lesaffre Prestige Group (IV edycja) 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 

prowadzoną przez Lesaffre Polska SA, ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn. Powyższe dane mogą być przekazane partnerowi logistycznemu 

oraz organizacji pożytku publicznego wskazanym w Regulaminie. Zgoda jest udzielona w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji na 

zasadach opisanych w Regulaminie, w tym umożliwienia uczestnictwa w Promocji zgodnie z przedstawionymi w Regulaminie warunkami, 

przekazania nagród, przekazywania wpłat na cele charytatywne lub rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w związku z obowiązującymi 

przepisami prawa, które wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Zgoda zostaje udzielona przez złożenie 

niniejszego Formularza Zgłoszeniowego. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do wzięcia udziału w promocji na warunkach opisanych w Regulaminie. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie 

dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawie cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie oraz o posiadanym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniższe opcje do zaznaczenia*:

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

Wołczyn oraz podmioty działające w jej imieniu, danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz danych 

obejmujących historię otwieranych wiadomości i kliknięć w celach marketingowych obejmujących 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. 120 z późn. zm.).*

*prosimy o zaznaczenie właściwej opcji krzyżykiem.
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Miejscowość, data

...........................................................

Pieczątka firmowa i podpis reprezentanta

Imię i nazwisko/
nazwa firmy:

Adres/adres siedziby:

Kod pocztowy:

Numer NIP: Numer REGON:

Numer Telefonu: Adres e-mail:

Imię i nazwisko 
reprezentanta Klienta: Stanowisko:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

www.prestige.lesaffre.pl



...........................................................

Miejscowość, data

...........................................................

Pieczątka firmowa i podpis reprezentanta

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) Lesaffre Polska S.A. informuje, że w zakresie 

dotyczącym w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną:

• Administratorem danych osobowych będzie Lesaffre Polska SA z siedzibą w Wołczynie 46-250, ul. Dworcowa 36.

• Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania bezpłatnych informacji marketingowych (np. newslettera) drogą 

elektroniczną.

• Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niniejsza zgoda. 

• Zawarte w niniejszym formularzu dane osobowe będą bezpieczne, w szczególności nie zostaną przekazane nieuprawnionemu 

podmiotowi lub nie zostaną sprzedane. Dane będą przez nas powierzane jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi obsługi 

i utrzymania strony www i systemu do wysyłki informacji marketingowych lub newslettera.

• Dane będą u nas przechowywane do czasu, kiedy cofniesz swoją zgodę, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa np. 

podatkowego.

• Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych pisząc do nas na adres: lesaffre.pl@lesaffre.

com. Uczestnik posiada również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że 

zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.

• Jednocześnie informujemy, iż w każdym czasie Uczestnik ma możliwość rezygnacji z subskrypcji (każdy wysyłany przez nas 

newsletter będzie zawierał link dezaktywacyjny).

www.prestige.lesaffre.pl


