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Potwierdzenie warunków uczestnictwa w konkursie
„Bezpieczna praca na wysokości z użyciem maszyn RIWAL”

4. Oświadczam, że:
a) posiadam status Uczestnika zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz nie narusza żadnego ze wskazanych zapisów,
b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończył 18 rok życia,
c) akceptuję warunki Regulaminu i wyraża na nie zgodę,
d) zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i
Linkedin,
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
f) jest Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Linkedin,
g) jest Fanem RIWAL Poland na Facebooku lub obserwującym na Linkedin.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych i handlowych. Podaję dane osobowe świadomie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem się z treścią Polityki prywatności i cookies, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz o prawie ich poprawienia.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysyłam zgłoszenie
informacji marketingowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną od RIWAL Poland Sp z o.o.

Wyrażam zgodę

………………….
……………
Data

……………………………
……………
Imię i nazwisko

…………..…………
………..
Podpis klienta
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