OŚWIADCZENIE LAUREATA
Uczestnika konkursu „Tydzień z marką Garnier”

Nick profilu, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu: ________________________________________________
Imię i nazwisko: _________________________________________________ Rok urodzenia: _________________
Adres zamieszkania (na terytorium Polski):
Ulica: ____________________________________________________ Numer domu/mieszkania: ______________
Kod pocztowy: _ _ - _ _ _

Miejscowość: _______________________________________

Numer telefonu: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __

[ ] Akceptuję regulamin Konkursu pod nazwą „Tydzień z marką Garnier”.

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 „Tydzień z marką
Garnier”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy
ul. Grzybowskiej 62 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) w związku
z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia
działań przed jej zawarciem. 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. Pana/Pani 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. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Miejscowość:

…………………………………………………………Data: ……………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis:

…………………………………………………………

