
  

   

Formularz Zwrotu Produktu Promocyjnego w promocji    

„Testuj przez 60 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”   

–   Laktatory Philips Avent –    

  
Pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe i niezbędne do udziału w Promocji. Pozostałe dane osobowe są dobrowolne. Prosimy o czytelne 

wypełnianie DRUKOWANYMI literami. Zgłoszenia niepełne lub wypełnione w sposób nieczytelny nie wezmą udziału w Promocji.   

   

Data zakupu (jak na dowodzie zakupu)* _______________      Symbol produktu*  _______________   

Przyczyna zwrotu produktu*    

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________   

Imię i nazwisko (właściciel rachunku bankowego)* 

_______________________________________________________________________________________    

E-mail*: _______________________________________________Telefon*  ________________________  

Nr rachunku bankowego*   

                                                                              

    

Oświadczenia Uczestnika Promocji*   
Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać się w 

odpowiednim miejscu. Brak oznaczenia pól oznaczonych „*” skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia.   

[   ]  * Zgłaszam swój udział w Promocji „Testuj przez 60 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” 
(Promocja)*  Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez 

zastrzeżeń. Do formularza dołączam wymagane Regulaminem: produkt w oryginalnym opakowaniu z kompletem akcesoriów oraz 
oryginalny dowód zakupu produktu.     
  
[   ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Philips Koninklijke N.V. informacji handlowej dotyczącej produktów, usług i 
promocji Philips oraz wydarzeń z nią związanych, kierowanej na 
podany przeze mnie adres email.   

   

  

       

Data*  ________  Podpis* _____________________  

  
 

 

   

Wypełniony formularz wraz z produktem w 

oryginalnym opakowaniu oraz oryginalnym 

dowodem zakupu prosimy wysłać na adres: 

Testuj przez 60 dni. Satysfakcja 

gwarantowana albo zwrot pieniędzy  

ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa 



  

   

Nota o ochronie danych osobowych Uczestników Promocji 

„Testuj przez 60 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” 

  

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO), 
niniejszym informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest Philips Polska sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195 B.   

2. Ponadto, w zakresie, w jakim Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach marki 

Philips oraz o promocjach z nimi związanych, administratorem jego danych osobowych jest Philips Koninklijke N.V. z siedzibą 

w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Holandia (zwana dalej „Philips Koninklijke N.V.”).  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym 

zgodnie z RODO.   

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w następujących celach i w oparciu o wskazane 

poniżej podstawy prawne  
  

  Cel przetwarzania  Podstawa prawna  

1.  Zawarcie z Uczestnikiem umowy o uczestnictwo w Promocji i jej 
wykonanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w 
szczególności:  

a) weryfikacja czy spełnione zostały warunki udziału 
Uczestnika w Promocji i możliwości dokonania zwrotu 
Produktu Promocyjnego;  

b) realizacja prawa Uczestnika do zwrotu Produku 
Promocyjnego;  

c) przyjmowanie, rozpatrywanie i odpowiadanie na 
reklamacje składane przez Uczestnika;  

d) wykonanie innych praw i obowiązków spoczywających na 

Organizatorze w związku z zawarciem z Uczestnikiem 

umowy o jego uczestnictwo w Promocji. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest 
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w 
Promocji, jaka zawierana jest przez Organizatora z Uczestnikiem w 
chwili przystąpienia Uczestnika do Promocji i akceptacji jej 
Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  

2.  Komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją, 

w tym udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez 

Uczestnika do Organizatora Promocji.  

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest 

niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji (art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie komunikacji wykraczającej poza 

wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Organizatora, jakim jest komunikacja z 

Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją i jej zasadami, w 

tym udzielanie niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz pomocy 

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

3.  Podejmowanie przez Organizatora czynności związanych z 

ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń związanych z 

udziałem Uczestnika w Promocji, w tym z jego działaniami, 

zaniechaniami lub podnoszonymi roszczeniami.  

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest 
niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez  
Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także 
przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień 
Regulaminu Promocji przez Uczestników  
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

4.  Wykonywanie przez Organizatora czynności o charakterze 

rozliczeniowym, rachunkowym i księgowym.   

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest 

niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO).  

  
5. Ponadto, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Philips Koninklijke N.V. w celu wysyłki na rzecz Uczestnika drogą elektroniczną 

informacji handlowych o produktach i usługach marki Philips oraz o promocjach z nimi związanych – o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę. W 
takim wypadku dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez Philips Koninklijke N.V. na zasadach opisanych w Polityce prywatności 
opublikowanej pod adresem internetowym: https://www.philips.pl/a-w/zasadypoufnosci.html. Zgoda na otrzymywanie ww. informacji 
handlowych i na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu, może być w każdej chwili przez niego cofnięta (zgodnie z 
wymienionymi zasadami), co nie powoduje wykluczenia Uczestnika z Promocji.  

6. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom:  



  

   

a) usługodawcom, którzy na podstawie umów zawartych z Organizatorem świadczą na jego rzecz określone usługi powiązane z 
przeprowadzeniem Promocji, których wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu i przetwarzania danych osobowych Uczestników, 
np. Karlsbad Sp. z o.o. (w szczególności w zakresie działań koordynacyjnych związanych z organizacją Promocji), dostawcom usług 
informatycznych, audytowych, prawnych;  

a) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).  

7. Dane osobowe Uczestników zbierane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji przechowywane będą do czasu zakończenia 
Promocji, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to danych osobowych:  

a) przetwarzanych w związku z reklamacjami złożonymi przez Uczestników lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed 
innymi roszczeniami – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Organizatora do czasu 
przedawnienia tych roszczeń;   

b) przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków ciążących na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
– w takim wypadku dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez Organizatora przez czas niezbędny do wypełnienia tych 
obowiązków.  

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.  

9. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.   

10. Uczestnikom przysługuje prawo do:   

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych 
odbiorcach danych osobowych,   

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,   

c) żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,   

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,   

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu 
przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,   

f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku 
stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.   

11. Kontakt z administratorem danych osobowych Użytkowników może być realizowany w następujący sposób:  

a) wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 powyżej, 
powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Organizatora na adres: dpo.cee@philips.com,   

b) wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 5 powyżej, 
powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Philips Koninklijke N.V. na adres: 
privacy@philips.com.   

 

 


