
ZAŁĄCZNIK NR 1 – wzór Oświadczenia Laureata Konkursu 

 

Oświadczenie Laureata konkursu promocyjnego „Ogranicz zużycie plastiku z 
maszynek jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!” 

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie pola w formularzu są 
obowiązkowe.  Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza skutkuje utratą prawa do nagrody. 

 

Numer telefonu z którego zostało przesłane zgłoszenie SMS:  
 

         

 

Imię i nazwisko: 

                       

 

Ulica, nr budynku i mieszkania: 

                       

 

                       

Kod pocztowy: Miejscowość 

  ̶                     

 

 

klauzula informacyjna 

□ Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Ogranicz zużycie plastiku z maszynek 

jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!” gdzie administratorem 
danych jest Procter and Gamble DS Polska Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Zabranieckiej 20, 03-
872-.  

□ Akceptuję Regulamin konkursu. Zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin konkursu 

promocyjnego „Ogranicz zużycie plastiku z maszynek jednorazowych, kup 
maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!”. 

Masz wybór. Możesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych (prawo dostępu do 
treści swoich danych, prawo ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych) kontaktując się z 
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-
interactive.html  lub iod@karlsbad.pl  

Akceptujesz Politykę prywatności P&G. Masz co najmniej 18  lat i zapoznałeś(-aś) się oraz 
akceptujesz Politykę prywatności dostępną w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz 
pod adresem: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml. 

Administratorem danych osobowych jest firma Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 
Warszawa. Powierzone nam dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, w celu przeprowadzenia 
konkursu promocyjnego „Ogranicz zużycie plastiku z maszynek jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już 



dziś!”. W tych celach P&G może udostępniać Twoje dane osobowe oraz przekazywać je poza obszar Unii Europejskiej, do 
innych jednostek operacyjnych P&G oraz stron trzecich działających w naszym imieniu w toku prowadzonej działalności 
gospodarczej. Udzielone przez Ciebie informacje będą odpowiednio chronione i zabezpieczone. W odniesieniu do danych 
osobowych przekazanych P&G masz prawo do dostępu, zmiany, wykasowania, przeniesienia danych do innego dostawcy, 
wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania swojej zgody. Masz także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. Nasza Polityka Prywatności, zawierająca informacje o okresie przechowywania danych oraz o 
sposobie wykonywania praw związanych z ochroną danych, jest dostępna online pod adresem 
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml oraz w Załączniku nr 2 do tego Regulaminu. W celu uzyskania 
informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda 
osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Procter and Gamble 
DS Polska sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03- 872 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Ogranicz zużycie plastiku z maszynek 
jednorazowych, kup maszynkę  systemową Gillette Venus już dziś!” lub poprzez wiadomość e-mail: iod@karlsbad.pl lub za 
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: 
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandLis
tDiv  lub telefonicznie pod numerem (022) 678 55 44  centrala oraz 0 801 25 88 25 infolinia (koszt jednego impulsu, zgodnie 
z taryfą operatora). 

 
 
 
Data: __________________   Podpis Laureata: ______________________________ 

 
 
 

 

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandListDiv
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandListDiv

