Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „Od pierwszych dni życia”
Oświadczenie Laureata Konkursu o danych osobowych
DANE LAUREATA

Imię i nazwisko*: .....................................................................................................................................
Ulica, numer domu i mieszkania*: ..........................................................................................................
Kod i miejscowość*: ................................................................................................................................
Nr telefonu komórkowego*: .....................................................................................................................
Adres e-mail*: ...........................................................................................................................................
Data urodzenia: ...................................................................................................................

[ ] Akceptuję Regulamin Konkursu prowadzonego pod nazwą „Od pierwszych dni życia”
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. w celach związanych z
realizacją Konkursu „Od pierwszych dni życia” oraz dostarczeniem nagrody.
Obowiązek informacyjny
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Od pierwszych dni życia” (dalej: „Konkurs”) jest L’Oréal
Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62. W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w
L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu w związku z
wyrażoną przez Panią/Pana zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie
www.konkurs-lipikar.pl .
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia
informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, 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 IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez
Panią/Pana. Pani/Pana 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.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona
przez osobę, która ukończyła 16 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Konkursie.

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

[ ] Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych www.konkurs-lipikar.pl/laureaci, na liście zwycięzców
mojego imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania.

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

UWAGA!
*(UWAGA! Prosimy o podanie danych adresowych umożliwiających efektywne dostarczenie nagrody, wszystkie pola
formularza są obowiązkowe)

