FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI SPRZEDAŻY
„DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU”
Wypełnienie/zaznaczenie wszystkich pól jest obowiązkowe.
Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami.

Formularz wraz z załączoną kopią dowodu zakupu należy wysłać na adres: Albedo
Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, z dopiskiem „Promocja
Whirlpool - Dwie pieczenie na jednym ogniu”.

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
województwo): ……………………………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu komórkowego: ………………………………………………………………………………….
4. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..
5. Modelu Produktu Promocyjnego: ……………………………………………………………………………….
6. Numer seryjny Produktu Promocyjnego: ……………………………………………………………………
7. Modelu Drugiego Produktu Promocyjnego: ……………………………………………………………….
8. Numer seryjny Drugiego Produktu Promocyjnego: ……………………………………………………

o
o

o

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych I Whirlpool
Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. T. Bora-Komorskiego 6, 51-210 Wrocław, Oddział w Warszawie
z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia nr 6A, 02-134 Warszawa, w celu realizacji promocji „Dwie pieczenie na jednym
ogniu”, w tym w celu wydania prezentów. Administrator danych będzie przetwarzał dane również w celach
marketingowych, na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do
wiadomości, że podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest wymagane,
aby otrzymać prezent w promocji „Dwie pieczenie na jednym ogniu”. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że mam
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie w niniejszym formularzu adres e-mail informacji
handlowych i marketingowych dotyczących produktów Whirlpool Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą
przy ul. 1 Sierpnia nr 6A, 02-134 Warszawa. Złożenie powyższych oświadczeń uprawnia do otrzymania nagród w
promocji „Dwie pieczenie na jednym ogniu”. Zaznaczenie powyższych oświadczeń ma charakter dobrowolny,
jednak jest konieczne, aby rozpatrzyć zgłoszenia Uczestnika.

……………………………….
(data)

…………….……………………
(podpis)

