
Promocją objęte są wybrane urządzenia do zabudowy, zlewozmywaki oraz baterie kuchenne marki Teka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronach
www.kuchenneprzyjemnosci.pl oraz www.teka.com 

Imię i nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Podpis i data:

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Promocji, akceptuję go i zgadzam 
się na uczestnictwo w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.*

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pruszkowie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w tym na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

* pole wymagane

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Aby otrzymać wybrany prezent, należy w okresie 

od 1 maja 2018 do 30 listopada 2018 r. dokonać zakupu:

produktów Teka o łącznej wartości
3 000 zł, 6 000 zł lub 8 000 zł, 

a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać 
go wraz z kopią dowodu zakupu na adres: 

Teka Polska Sp. z o.o.,
ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków,

bądź on-line za pośrednictwem strony internetowej:

www.kuchenneprzyjemnosci.pl

Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) 
jest Teka Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. 3-ego Maja 8, 05-800 Pruszków. 
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres: ul. 3-ego Maja 8, 05-800 Pruszków lub drogą e-mailową 
pod adresem: teka@teka.com.pl 
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w promocji 
„Kuchenne Przyjemności” (dalej: „Promocja”).
Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. Administrator nie przewiduje przekazywania 
danych osobowych innym podmiotom, ale gdyby to nastąpiło, to odbędzie 
się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania lub przepisów prawa.
Teka przetwarzana dane osobowe w okresie obowiązywania Promocji. 
Po zakończeniu Promocji Administrator ma prawo do przetwarzania 
danych osobowych przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz 
przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji. W przypadku 
wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
marketingowych Teka ma prawo przetwarzać dane do czasu zgłoszenia 
przez Klienta sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych.
Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków 
zleceniodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania 
współpracy.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


