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SPIS DOKUMENTÓW (kliknij w wybrany, aby przejść do formularza wybranego sklepu): 

 

1. Formularz Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Dyson” 

2. Formularz Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Douglas” 

3. Formularz Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Media Markt” 

4. Formularz Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie RTV EURO AGD” 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie zwrotu do Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Dyson” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Dane adresowe Uczestnika Promocji:  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania): ……………………………………………………………………………………………….……………… 

Kod pocztowy:…………………………………………………………… Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….……………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………… E-mail: ………………………………………….…………………………….…………..……….……… 

Nr konta bankowego (IBAN):………………….……………………………………………………………………………………Nazwa banku:………………………….……….. 

 

Oświadczenia Uczestnika Promocji akceptacji regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Promocji: 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Dyson i zasadami wyrażania 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Dystrybutor, to jest Dyson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła 

II 22, 00-133 Warszawa („Administrator danych"). Administrator danych powierzy Organizatorowi, to jest spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z 

siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4a przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji.  

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer 

rachunku bankowego oraz adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia chęci udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji w wyżej wymienionym 

zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w 

szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.).  

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 

ust. 1 pkt b) RODO. Pełna treść polityki prywatności Administratora danych, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod 

adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx. 

Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie 

przystąpienia do Promocji, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Promocji. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika 

następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te 

zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na 

reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały 

profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

Dane będą przechowywane przez Administratora danych przez czas trwania Promocji oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja 

zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Promocji i przyznania korzyści w postaci zwrotu kwoty pieniężnej.  

Uczestnikom podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, 

żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane 

są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora danych pod adresem Dyson sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane 

osobowe – Dyson Airwrap” lub na adres e-mail: privacy@dyson.com. 

 

Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Promocji we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i 

zwrotu Produktu Promocyjnego: 

Oświadczam, iż ani ja, ani żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu 

Produktu Promocyjnego w ramach tej lub wcześniejszych edycji Promocji. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

 

Opis powodu zwrotu (dobrowolny): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie zwrotu do Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Douglas” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Dane adresowe Uczestnika Promocji:  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania): ……………………………………………………………………………………………….……………… 

Kod pocztowy:…………………………………………………………… Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….……………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………… E-mail: ………………………………………….…………………………….…………..……….……… 

Nr konta bankowego (IBAN):………………….……………………………………………………………………………………Nazwa banku:………………………….……….. 

 

Oświadczenia Uczestnika Promocji akceptacji regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Promocji: 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Douglas i zasadami 

wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Dystrybutor, to jest Dyson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła 

II 22, 00-133 Warszawa („Administrator danych"). Administrator danych powierzy Organizatorowi, to jest spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z 

siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4a przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji.  

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer 

rachunku bankowego oraz adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia chęci udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji w wyżej wymienionym 

zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w 

szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.).  

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 

ust. 1 pkt b) RODO. Pełna treść polityki prywatności Administratora danych, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod 

adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx. 

Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie 

przystąpienia do Promocji, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Promocji. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika 

następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te 

zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na 

reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały 

profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

Dane będą przechowywane przez Administratora danych przez czas trwania Promocji oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja 

zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Promocji i przyznania korzyści w postaci zwrotu kwoty pieniężnej.  

Uczestnikom podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, 

żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane 

są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora danych pod adresem Dyson sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane 

osobowe – Dyson Airwrap” lub na adres e-mail: privacy@dyson.com. 

 

Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Promocji we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i 

zwrotu Produktu Promocyjnego: 

Oświadczam, iż ani ja, ani żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu 

Produktu Promocyjnego w ramach tej lub wcześniejszych edycji Promocji. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

 

Opis powodu zwrotu (dobrowolny): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
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Załącznik nr 1 Oświadczenie zwrotu do Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Media Markt” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Dane adresowe Uczestnika Promocji:  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania): ……………………………………………………………………………………………….……………… 

Kod pocztowy:…………………………………………………………… Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….……………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………… E-mail: ………………………………………….…………………………….…………..……….……… 

Nr konta bankowego (IBAN):………………….……………………………………………………………………………………Nazwa banku:………………………….……….. 

 

Oświadczenia Uczestnika Promocji akceptacji regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Promocji: 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie Media Markt i zasadami 

wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Dystrybutor, to jest Dyson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła 

II 22, 00-133 Warszawa („Administrator danych"). Administrator danych powierzy Organizatorowi, to jest spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z 

siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4a przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji.  

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer 

rachunku bankowego oraz adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia chęci udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji w wyżej wymienionym 

zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w 

szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.).  

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 

ust. 1 pkt b) RODO. Pełna treść polityki prywatności Administratora danych, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod 

adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx. 

Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie 

przystąpienia do Promocji, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Promocji. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika 

następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te 

zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na 

reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały 

profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

Dane będą przechowywane przez Administratora danych przez czas trwania Promocji oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja 

zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Promocji i przyznania korzyści w postaci zwrotu kwoty pieniężnej.  

Uczestnikom podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, 

żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane 

są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora danych pod adresem Dyson sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane 

osobowe – Dyson Airwrap” lub na adres e-mail: privacy@dyson.com. 

 

Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Promocji we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i 

zwrotu Produktu Promocyjnego: 

Oświadczam, iż ani ja, ani żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu 

Produktu Promocyjnego w ramach tej lub wcześniejszych edycji Promocji. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

 

Opis powodu zwrotu (dobrowolny): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  
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Załącznik nr 1 Oświadczenie zwrotu do Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie RTV EURO AGD” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Dane adresowe Uczestnika Promocji:  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania): ……………………………………………………………………………………………….……………… 

Kod pocztowy:…………………………………………………………… Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….……………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………… E-mail: ………………………………………….…………………………….…………..……….……… 

Nr konta bankowego (IBAN):………………….……………………………………………………………………………………Nazwa banku:………………………….……….. 

 

Oświadczenia Uczestnika Promocji akceptacji regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Promocji: 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Promocji „Testuj Dyson Airwrap™ Styler przez 30 dni, kupując w sklepie RTV EURO AGD” i zasadami 

wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Dystrybutor, to jest Dyson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła 

II 22, 00-133 Warszawa („Administrator danych"). Administrator danych powierzy Organizatorowi, to jest spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z 

siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4a przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji.  

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer 

rachunku bankowego oraz adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia chęci udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji w wyżej wymienionym 

zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") – Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w 

szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.).  

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 

ust. 1 pkt b) RODO. Pełna treść polityki prywatności Administratora danych, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod 

adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx. 

Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie 

przystąpienia do Promocji, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Promocji. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika 

następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te 

zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na 

reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały 

profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

Dane będą przechowywane przez Administratora danych przez czas trwania Promocji oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w  którym nastąpiła realizacja 

zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Promocji i przyznania korzyści w postaci zwrotu kwoty pieniężnej.  

Uczestnikom podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, 

żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane 

są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora danych pod adresem Dyson sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane 

osobowe – Dyson Airwrap” lub na adres e-mail: privacy@dyson.com. 

 

Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Promocji we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i 

zwrotu Produktu Promocyjnego: 

Oświadczam, iż ani ja, ani żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu 

Produktu Promocyjnego w ramach tej lub wcześniejszych edycji Promocji. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*……………………………………………………………………………. 

 

Opis powodu zwrotu (dobrowolny): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………  


