
 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „Zapomnij o suchych włosach!” 

Oświadczenie Laureata Konkursu o danych osobowych 

DANE LAUREATA 

Imię i nazwisko**: ........................................................................................................................................... 

Ulica, numer domu i mieszkania**: ................................................................................................................. 

Kod i miejscowość**: ....................................................................................................................................... 

Nr telefonu komórkowego*: ..........................................................................................................................                                                   

Nr PESEL**: ....................................................................................................................................................... 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w pkt 4 Regulaminu Konkursu  oraz nie jestem pracownikiem Organizatora 
Konkursu, Fundatora oraz Tesco Polska Sp. z o.o. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków 
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz  osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 
Oświadczam, że jestem autorem Hasła i przysługuje mi pełnia prawa autorskich osobistych i majątkowych do Hasła. 

 

   .................................................................................. 
(Data oraz czytelny podpis Laureata) 

Uczestnik Konkursu może wyrazić zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji  
o nowych akcjach promocyjnych, konkursach i promocjach organizowanych przez Fundatora drogą elektroniczną (sms, e-mail) 
poprzez wyrażenie poniższych zgód: 
I. Newsletter 
„Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczonym pod linkiem 
www.mediasmobile.pl/regulaminy i go akceptuję. 
Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej/ numer telefonu informacji handlowej 
kierowanej do mnie przez L`Oreal Polska Sp. z o.o.” 

   

 .................................................................................. 
(Data oraz czytelny podpis Laureata) 

II. Cele marketingowe 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych L`Oreal Polska Sp. z o.o.” 
 

   .................................................................................. 
(Data oraz czytelny podpis Laureata) 

Administratorem dobrowolnie podanych, danych osobowych Zwycięzców  Konkursu „Zapomnij o suchych włosach!” jest L’Oreal 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  
w celach  wydania nagród oraz finansowo-księgowych związanych z rozliczeniem przeprowadzania Konkursu. W przypadku 
wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych i w celu wysyłki 
newslettera zawierającego informacje marketingowe administratora danych. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi 
na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz do ich poprawiania. 
UWAGA! Prosimy o dołączenie do niniejszego oświadczenia oryginału lub kopi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) 
potwierdzający zakup dwóch Produktów Promocyjnych. 
*(Jeśli numer tel. kom. Laureata do kontaktu ws. nagrody jest inny niż numer, z którego dokonał on zgłoszenia do Konkursu, 
prosimy o podanie obu numerów z zaznaczeniem, który numer jest kontaktowym w kwestii odbioru nagrody.) 
**(UWAGA! Prosimy o podanie danych adresowych umożliwiających efektywne dostarczenie nagrody, wszystkie pola 
formularza są obowiązkowe) 


