Promocja TESTUJ PRZEZ 45 DNI
Formularz rejestracji zwrotu
Jak dokonać zwrotu?
1.
2.

3.

Wydrukuj i wypełnij formularz rejestracji zwrotu w terminie nieprzekraczającym 30 dni
od daty zakupu odkurzacza.
Wydrukowany i wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz kompletnym
odkurzaczem (w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi ssawkami, z opróżnionym i
wyczyszczonym pojemnikiem na kurz) – wyślij na adres Organizatora: Candy Hoover Polska
Sp. zo.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, z dopiskiem „Akcja promocyjna
TESTUJ PRZEZ 45 DNI” w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia zakupu Produktu w
jednym z Obiektów. Liczy się data nadania.
Zwrot kosztu zakupu odkurzacza nastąpi w ciągu 60 dni od daty dostarczenia produktu na
adres Organizatora.

Wypełnij formularz:

1. Wpisz numer paragonu/faktury*________________________________________________

2. Zaznacz na poniższej liście produkt, który chcesz zwrócić. Jeżeli Twój model nie widnieje
na liście, oznacza to, że nie jest objęty promocją *

Odkurzacze bezworkowe:
BR30PET011 KS40PAR011
RC60PET011
CH40PAR011 KS50PET011
XP81_XP15011
CH50PET011 RC81_RC25011 XP81_XP25011
SL70PET011 RC50PAR011
Odkurzacze workowe:
SL40PET011 TE70_TE75011
TX50PET011
PC10PAR 011 TE80PET011 AC70_AC69011
PC20PET 011 TX60PET011
TX62ALG 011

Odkurzacze pionowe:
HF18GH011 HF722AFG 011 HF222UPT 011
HF18RXL011 HF722PTLG 011 HF122GPT 011
RA22SE011 HF722HCG 011 HF122RH 011
RA22HCG011 HF222MH 011 HF522NPW 011
HF822OF 011 HF222AXL 011

3. Podaj datę zakupu* __________________________________________________________

4. Napisz nazwę sklepu, w kupiłeś/aś produkt objęty promocją*

Sklep on-line_________________________________________________ lub

Sklep stacjonarny________________________________________________

5. Skąd dowiedziałaś/-eś się o promocji?*___________________________________________

6. Podaj przyczynę braku zadowolenia z produktu marki Hoover* _______________________

____________________________________________________________________________
7. Imię i Nazwisko* _____________________________________________________________

8. Telefon* ____________________________________________________________________

9. Adres e-mail*________________________________________________________________

10. Miasto* ____________________________________________________________________
11. Kod pocztowy* ______________________________________________________________

12. Ulica* ______________________________________________________________________

13. Numer domu* _______________________________________________________________

14. Numer lokalu* __________________________________________________________________

15. Numer konta bankowego* _____________________________________________________

* pole wymagane

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem sprzedaży premiowej „Promocja Hoover –
TESTUJ PRZEZ 45 DNI" i akceptuję jego warunki.

Podpis ________________________

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby udziału w promocji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Candy Hoover Polska Sp. zo.o., Al. Jerozolimskie 181B,
02-222 Warszawa dalej „Administrator”, moich danych w celu udziału w Promocji, w tym
obsługi zgłoszenia do Promocji, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji. Oświadczam, że
zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby,
której dane dotyczą - art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w promocji jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w promocji i otrzymania nagrody, (iii) odbiorcami danych są:
Organizator, Fundator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego
dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą
przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z promocją, (v)
przetwarzanie danych obejmuje: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, fakt udziału w
promocji, kod zakupionego produktu, miejsce/miasto dokonania zakupu, datę zgłoszenia do
Promocji, podpis (w przypadku zgłoszenia listownego), (vi) posiadam prawo dostępu do treści

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a od dnia 25 maja 2018 r. także do żądania
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych
RODO, (vii) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, (viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru
(GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy u.o.d.o., a od dnia 25 maja
2018 r. przepisy RODO.

Podpis ________________________

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych własnych produktów przez
Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jerozolimskie 181B, (02-222) dalej „Administrator”, moich danych w celach marketingowych
własnych produktów lub usług i/lub otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych
jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii)
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest
dobrowolne, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, Fundator, dostawca serwera, podmioty
świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są
dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń związanych z promocją, (v) przetwarzanie danych obejmuje: imię i nazwisko, adres,
telefon, e-mail, fakt udziału w promocji, kod zakupionego produktu, miejsce/miasto
dokonania zakupu, datę zgłoszenia do Promocji, podpis (w przypadku zgłoszenia listownego),
(vi) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a od dnia
25 maja 2018 r. także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (viii) mam prawo wniesienia
skargi do organu nadzoru (GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy u.o.d.o., a od dnia
25 maja 2018 r. przepisy RODO.

Podpis ________________________

Regulamin dostępny na stronie www.hoover.pl

