
OLIA NA LATO - OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY DNIA 

Prosimy o czytelne wypełnienie oświadczenia i wysłanie jego zdjęcia razem ze zdjęciem paragonu dokumentującego 

zakup dwóch farb Olia w sklepie Super-Pharm w terminie 15-28 lipca 2021 r. do: konkurs@columbit.pl z tematem „Olia na 

lato” w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej. 

Nazwa profilu na Instagramie: ______________________________________________________________ 

Imię i nazwisko: _________________________________________________ Rok urodzenia: ___________ 

Adres zamieszkania (na terytorium Polski): 

Ulica, numer domu/mieszkania: __________________________________________________________ 

Kod pocztowy: _  _ - _  _  _          Miejscowość: _____________________________________________ 

[  ] Akceptuję regulamin Konkursu pod nazwą „Olia na lato”. 

Zaznacz kolor farby Olia, który chcesz otrzymać: 

⃝ Olia 4.15 Mroźona Czekolada ⃝ Olia 10.1 Bardzo Jasny Blond ⃝ Olia 6.3 Złocisty Jasny Brąz 

⃝ Olia 4.0 Ciemny Brąz ⃝ Olia B+++ Max Bleach ⃝ Olia 8.31 Złocisty Popielaty Blond 

⃝ Olia 5.0 Brąz ⃝ Olia 8.32 Bursztynowy Złoty ⃝ Olia 3.23 Ciemna Czekolada 

⃝ Olia 9.0 Jasny Blond ⃝ Olia 3.16 Głęboki Fiolet ⃝ Olia 1.1 Czarny Szafir 

⃝ Olia 6.0 Jasny Brąz ⃝ Olia 1.0 Głęboka Czerń ⃝ Olia 9.3 Złocisty Jasny Blond 

⃝ Olia 9.1 Popielaty Bardzo Jasny Blond ⃝ Olia 110 Superjasny Naturalny Blond ⃝ Olia 10.21 Perłowy Bardzo Jasny Blond 

⃝ Olia 3.0 Bardzo Ciemny Brąz ⃝ Olia 4.8 Mokka ⃝ Olia 9.11 Przydymiony Srebrny 

⃝ Olia 8.0 Blond ⃝ Olia 7G Perłowy Blond ⃝ Olia 10.32 Platynowy Złoty 

⃝ Olia 5.3 Złocisty Brąz ⃝ Olia 9.30 Karmelowy Złoty ⃝ Olia 7.0 Ciemny Blond 

⃝ Olia 7.40 Intensywna Miedź ⃝ Olia 6.60 Intensywna Czerwień  

Obowiązek informacyjny 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Olia na lato”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal 

Polska Sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym 

prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w celu realizacji obowiązków Administratora 

wynikających z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, 

procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, a także przechowywane do 

momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane 

są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom 

świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji w/w celu. 

Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze 

pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji 

usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu. W celu skorzystania 

z praw wymienionych powyżej kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: personal-da@loreal.com. Przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Konkursie. 

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która 

ukończyła 16 lat. 

 

Miejscowość:  …………………………………………………………Data:  ….…………………………………… 

Czytelny, własnoręczny podpis:   ………………………………………………………… 


