Kamis - konkurs
Konkurs z Kamis odpowiedz na pytanie Dlaczego wybierasz przyprawy w słoiczku
Dlaczego wybierasz przyprawy Kamis w słoiczkach odpowiedz na pytanie i wygrywaj atrakcyjne nagrody. Razem z marką
Kamis zapraszamy do konkursu uzasadnij dlaczego kupujesz przyprawy w słoiczkach tej marki.
ZADANIE KONKURSOWE:
Kup w sklepie Zielony Koszyk dowolne produkty marki Kamis za minimum 6 zł, zachowaj dowód zakupu i odpowiedz na
pytanie:

Dlaczego wybierasz przyprawy w słoiczku?
DO WYGRANIA:
4 x Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A T285 8.0 2/32GB LTE
10 x Xiaomi, Mi Band 5
10x Ciśnieniomierz Beurer Bm 58

Zgłoszenie wraz z dowodem zakupu (w postaci zdjęcia lub skanu paragonu) i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyślij
na adres: zielonykoszyk@zielonykoszyk.eu
Termin obowiązywania konkursu: 1-28.02.2021
W celu wzięcia udziału w konkursie należy zaakceptować treść Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Do każdego zgłoszenia prosimy o wklejenie następującej klauzuli „Wzoru zgody na przetwarzanie danych
osobowych”:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – PW
WENTA" z siedzibą 38-130Frysztak ul.F.G Gołębiowskiego 14 w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
zgodnie z Regulaminem - Konkursu, w tym przyznania Nagrody wyłonionym Laureatom. Wyrażam również zgodę na prowadzenie
komunikacji w związku z Konkursem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których jestem użytkownikiem (tj.
wiadomości e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przesyłania wiadomości związanych z udziałem w Konkursie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku mam prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Rozumiem, że udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu oraz że Administrator danych nie ma
zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Przyjmuję do wiadomości, że
podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.
Regulamin Konkursu.

Organizator konkursu:

PW WENTA" z siedzibą 38-130Frysztak ul.F.G Gołębiowskiego 14 .

