Załącznik nr 2 - Formularz Zgłoszeniowy do Akcji Promocyjnej Cashback
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY
DO AKCJI PROMOCYJNEJ CASHBACK POD NAZWĄ
„Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Akcji Promocyjnej Cashback pod nazwą
„Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!” ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą
fizyczną, która wzięła udział w Akcji Promocyjnej Cashback jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 20209 r. poz. 1740, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie
należę do grona osób wymienionych w § 2 ust.2 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania
uczestnictwa i otrzymania zwrotu środków pieniężnych opisanych w Regulaminie do Akcji Promocyjnej
Cashback. Oświadczam, iż nie wzięłam/wziąłem udziału w Konkursie „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”, tj.
nie dokonała,/em zgłoszenia do Konkursu .

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU
____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
____________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
____________________________________________________________
NAZWA BANKU
Krótkie wyjaśnienie dlaczego uczestnik nie jest zadowolony z promocyjnego produktu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
UWAGA! Pole obowiązkowe! Czy uczestnik wyraża zgodę na kontakt przez Johnson &
Johnson Poland sp. z o.o. w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. niezadowolenia z
Produktu Promocyjnego? (Proszę zaznaczyć)
TAK

NIE
___________________________________
PODPIS I DATA

UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego zostanie dokonany
zwrot środków pieniężnych. Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia.
Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Johnson &
Johnson Poland sp. z o.o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24. Możesz skontaktować się z Administratorem pocztą na
podany adres lub mailem na adres: privacy_Poland@its.jnj.com. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i
następuje w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej Cashback pod nazwą „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!” i jest
niezbędne t do weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji – zwrotu środków pieniężnych.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na kontakt celem uzyskania przez Administratora dodatkowych
informacji na temat niezadowolenia z Produktu Promocyjnego przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników w
związku z Akcją Promocyjną Cashback Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.
Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udzielenia zgody na kontakt celem
uzyskania przez Administratora dodatkowych informacji na temat niezadowolenia z Produktu Promocyjnego masz
prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jednak nie ma to wpływu na legalność przetwarzania mającego
miejsce przed cofnięciem zgody. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w
celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa
weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator powierzy dane dostawcom usług, których usługi
wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. instytucji finansowej odpowiedzialnej za dokonanie przelewu środków
pieniężnych w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne
Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach
działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione przez Uczestników
dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
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