Załącznik nr 1
Oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Wielka Loteria Mattel”.
OŚWIADCZENIE LAUREATA
LOTERII PROMOCYJNEJ
„WIELKA LOTERIA MATTEL”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia mam ukończone 18 lat, jestem osobą
fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i nie należę do grona osób wymienionych w § 1 ust.13 Regulaminu.Oświadczam, że spełniam
wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.
IMIĘ

I

NAZWISKO:________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU :______________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU:___________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA):__________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO):___________________________
__________________________________________________________________________

Dane do uzupełnienia wyłącznie przez Laureatów nagród tygodniowych i nagrody
głównej
RODZAJ,

SERIA

I

NUMER

DOKUMENTU

POTWIERDZAJĄCEGO

TOŻSAMOŚĆ:______________________________________________________________
PESEL

(a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres

zamieszkania):_____________________________________________________________

___________________
PODPIS I DATA

Informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tolino Sp. z o.o. z siedzibą

w Katowicach, (40-403) przy ul. Oswobodzenia 1.
3.

Administrator powołał inspektora danych osobowych, można się z nim skontaktować pod

adresem mailowym: dane@tolino.pl.
4.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie weryfifikacji i

wydanie nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Wielka loteria Mattel” (dalej: Loteria), w tym
w szczególności wysyłka Nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości
Nagrody.
5.

Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Loterii obejmują dane wskazane w

nieniejszym Oświadczeniu.
6.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w tym wypadku

prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań
wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli.
7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres dane@tolino.pl z
oświadczeniem o cofnięciu zgody.
8.

Pana dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

9.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zakończy się z upływem pięciu lat

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Loterii (w związku
z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
10.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
12.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek

wzięcia udziału w loterii. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie
skutkować odmową wydania Nagrody.
13.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. Państwa

innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani
organizacji międzynarodowej.
14.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

