Regulamin konkursu pod nazwą
„Jedź z rodziną powitać jesień!”

§1 Postanowienia ogólne

1.

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Jedź z rodziną powitać jesień!” (zwany dalej „Konkursem”).

2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej
„Regulaminem”).

3.

Organizatorem konkursu jest Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana
dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagród jest Reckitt Benckiser (Poland) S.A. siedzibą w 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Okunin 1, wpisana pod numerem KRS 0000093441 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 531-000-54-48, kapitał zakładowy w wysokości 75 302 660 zł
(zwany dalej „Fundatorem”).
Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu nie jest w żadnym wypadku
przyrzekającym nagrody w rozumieniu w art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jak również
organizatorem Konkursu, Fundatorem nagród itp.

4.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, dokonująca zakupu w sklepach Kaufland
na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej
„Uczestnikiem”).

5.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl wraz z możliwością jego
pobrania oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu.

6.

Konkurs zaczyna się 20.09.2018 r., a kończy w dniu 30.01.2019 r., który jest ostatecznym dniem
zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane
są od dnia 20.09.2018 r. do dnia 03.10.2018 r.

7.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy Reckitt Benckiser (Poland)
S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pracownicy Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą we Wrocławiu, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji
i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie
będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących tego
warunku.

8.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia 20.09.2018 r. do dnia
03.10.2018 r. do godz. 23:59:59:
a)

Dokonać w sklepie sieci Kaufland zakupu produktu lub produktów (dalej: „Zestaw produktów”)
o łącznej wartości na paragonie wynoszącej co najmniej 35 zł spośród następujących marek: Air
Wick, Bryza, Finish, Woolite, Vanish.

b)

wykonać zadanie konkursowe czyli dokończyć zdanie „Gdy zacznie się jesień…”

c)

przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer
7055 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania
konkursowego – treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem AYGO oraz numerem
systemowym (numerem transakcji) umieszczonym na dole paragonu. Przykład formatu treści
wiadomości SMS: AYGO.NUMER SYSTEMOWY.TWOJA ODPOWIEDŹ.

d)

zachować oryginał dowodu zakupu Zestawu produktów objętych Konkursem (paragon fiskalny)
w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

2.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników
Konkursu. W ramach konkursu Organizator przewidział jedną nagrodę główną, która zostanie przyznana
osobie, której wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród
nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej
przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

3.

Zgłoszenie udziału w Konkursie:
a)

Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. SMS należy przesłać na numer 7055.

b)

W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego
działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej (TMobile, Orange, PLUS, PLAY). Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto i obowiązuje dla
wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia
polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS
zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie
wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie
udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

c)

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Jedz z rodzina
powitać jesien. Otrzymalismy zgloszenie. Zwyciezca zostanie powiadomiony telefonicznie. Zachowaj
paragon. Regulamin: konkursy.columbit.pl”.

4.

Jednokrotne nabycie produktów objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia.
Wielokrotny zakup produktów o wartości co najmniej 35 zł biorących udział w konkursie potwierdzony na
jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu to jedno zgłoszenie.
Numer systemowy (numer transakcji) można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem
nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie produktów.

5.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki
określone w §2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu produktów objętych Konkursem). Organizator ma
prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania
wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych
dowodów zakupu, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody, w odniesieniu do tych
zgłoszeń konkursowych, co do których nie będzie posiadał dowodu zakupu.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.

W Konkursie przewidziana została następująca nagroda:
Samochód osobowy marki Toyota AYGO o wartości 39 237 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć
tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości
4 360 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

2.

Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 43 597 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset
dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

3.

Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 4 360,00 zł zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego
podatku od wygranej w konkursach (podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)). Uczestnik
wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie
zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4.

Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co
najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:
a)

Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b)

Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez
Uczestników),

c)

Sporządzenie listy zwycięzców,

d)

Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e)

Nadzór nad procesem wydania nagród,

f)

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

5.

Komisja dokona wyboru jednego, najciekawiej wykonanego zadania konkursowego podczas posiedzeń
Komisji w dniach od 09.10.2018 r. do 24.10.2018 r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie
z §2 niniejszego Regulaminu. Komisja wybierze również 3 zgłoszenia, które zostaną umieszczone na
liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej).

6.

W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała
następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

7.

a)

Oryginalność wykonania zadania

b)

Pomysłowość

c)

Słownictwo i stylistykę

d)

Przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora.

Weryfikacja laureatów:
a) w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą na numer,
z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony
o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie
www.konkursy.columbit.pl, którego treść jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W oświadczeniu
Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr telefonu, PESEL) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora w celu realizacji postanowień Regulaminu. Wypełnione oświadczenie wraz
z dowodem zakupu należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Columbit sp. z o.o.,
ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Kaufland”, w ciągu 7 dni kalendarzowych od
kontaktu Organizatora ze zwycięzcą.
b)

W razie nieudanej próby połączenia z Uczestnikiem, Organizator podejmie, w odstępach
czasowych, trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia
z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się

poczty głosowej, numer zajęty, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (na przykład
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
c)

W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 7 a oraz b, prawo do nagrody
przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie
powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od ostatniego
regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy uczestnik
z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 7 a oraz b, prawo do nagrody przechodzi na następną
osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

d)

W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę
i uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.

Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 18.12.2018 r. Zwycięzca zostanie poinformowany
o przebiegu weryfikacji telefonicznie lub e-mailem.

9.

Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie odbierze
nagrody, nie udostępni danych osobowych.

10. Nagroda wydana zostanie najpóźniej do dnia 31.12.2018 roku. Przez wydanie nagrody rozumie się
wysłanie do Zwycięzcy protokołu przekazania samochodu wraz z dokumentami niezbędnymi do
ubezpieczenia i rejestracji auta w odpowiednim dla Zwycięzcy wydziale komunikacji. Fizyczne
przekazanie nagrody nastąpi po ubezpieczeniu i zarejestrowaniu przez Zwycięzcę samochodu,
w ustalonym wspólnie ze Zwycięzcą terminie, we wskazanym przez Organizatora salonie dealera marki.
Koszty związane z ubezpieczeniem nagrody, rejestracją i dojazdem na fizyczne przekazanie samochodu
pokrywa Zwycięzca.
§4 Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1.

2.

Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest możliwe pod
adresem: Marco Gregorio, Turner House 103-105 Bath Road, Slough SL13UH United Kindgom, e-mail:
marco.gregorio@rb.com, telefon kontaktowy: +44 17 53 217 800

3.

Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi Konkursu
na podstawie zawartej uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

5.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych,
w następujących celach i do upływu następujących okresów:
a)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie,
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod
adresem: www.konkursy.columbit.pl wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania
nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń
Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,

b)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,

c)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym
prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy
o rachunkowości.

6.

Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego
w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww.
Organizatora do w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: www.konkursy.columbit.pl wyników
Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji,
w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń
podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

7.

Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.

8.

Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do
wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.

9.

Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu uniemożliwia jednak
dalsze branie udziału w Konkursie lub wydanie nagrody.

10. Przewarzane kategorie danych osobowych Uczestników to: numer telefonu komórkowego, zaś
w przypadku Laureata Konkursu również: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer
PESEL, numer dowodu osobistego.
11. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
12. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją
wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
13. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty
wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.
14. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
§5 Reklamacje

1.

Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 16.01.2019 r. na adres:
Columbit sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Kaufland”.
Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał zgłoszenia, oraz powinna
zawierać dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2.

Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do
30.01.2019 roku.

3.

Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

4.

Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem
powszechnym.
§6 Postanowienia końcowe

1.

Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora
nieodpłatnie całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych oraz

praw pokrewnych do nieograniczonego i bezterminowanego korzystania i rozporządzania zgłoszeniem
konkursowym, Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji:
utrwalania i zwielokrotniania w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego,
nośnika elektronicznego, , wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego odtworzenia, wystawienia,
wyświetlenia, nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej, za pośrednictwem
satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenia na nośnikach
materialnych, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do sieci multimedialnych, w tym
Internetu, rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do
Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich
dostarczonych zdań/haseł.
2.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Zwycięzca nie może też przenieść prawa do
nagrody na osobę trzecią.

3.

Uczestnik oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych
praw osób trzecich.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5.

Wszelkie spory wynikłe z tytuły wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

Załącznik nr 1 do regulaminu – Oświadczenie Laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA
Uczestnika konkursu „Jedź z rodziną powitać jesień!”

Dane osobowe Uczestnika konkursu „Jedź z rodziną powitać jesień!”
a) Imię i nazwisko: _________________________________________________
b) Rok urodzenia: _____________________________________
c) Adres zamieszkania (na terytorium Polski)
Ulica: ____________________________________________________
Numer domu/mieszkania: _______________
Kod pocztowy: _ _ - _ _ _
Miejscowość: _______________________________________
d) Nr telefonu komórkowego, z którego przesłane było zgłoszenie do konkursu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _
e) Nr dowodu osobistego: _ _ _ _ _ _ _ _ _
f)

Nr PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oświadczam, że regulamin konkursu „Jedź z rodziną powitać jesień!” jest mi znany oraz spełniam warunki
przewidziane w §1 pkt. 4 oraz pkt.7 tego regulaminu.
Zostałem poinformowany, że dane osobowe są przetwarzane przez Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 oraz Columbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Brukselska 20, w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z §4 regulaminu konkursu
„Jedź z rodziną powitać jesień”.
Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę
wobec Columbit sp. z o.o. z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

Miejscowość:

…………………………………………………………

Data:

…………………………………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis:

…………………………………………………………

