Kupon promocyjny
Dane UCzestnika PROMOCJI*
Osoba ﬁzyczna

Firma

Imię / nazwa ﬁrmy
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu/mieszkania

–

Miejscowość
Tel. kontaktowy
E-mail
Kategoria (zaznacz jedną)

nie posiadam
Lustrzanka DX

Lustrzanka FX

Obiektyw DX

Model promocyjny

COOLPIX

Nr seryjny

Nr konta bankowego

ADRES WYSYŁKI KUPONU
Nairobia Sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa z dopiskiem „Nikon Cashback”

DOKUMENTY WYMAGANE
– poprawnie wypełniony kupon promocyjny – oryginał lub wydruk ze strony www.nikon.pl (uzupełnione wszystkie dane na kuponie)
– kopia dowodu zakupu zgłaszanego produktu
– kopia karty gwarancyjnej z widocznym numerem seryjnym, do każdego zgłaszanego produktu
– potwierdzenie przyjęcia zamówienia dotyczące zakupu produktu (jeżeli produkt był zakupiony w sklepie internetowym)

*Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem promocji pod nazwą „JESTEM ZATRZYMANYM WSPOMNIENIEM” i spełniam określone w nim warunki wzięcia
udziału w promocji.

data i podpis uczestnika promocji

*W związku z dokonaniem zgłoszenia do promocji pod nazwą „JESTEM ZATRZYMANYM WSPOMNIENIEM”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora tj. NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
(adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180) moich danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w tej promocji. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia promocji, w tym na
potrzeby przyjęcia zgłoszenia, zaś w przypadku jego nagrodzenia – dodatkowo na potrzeby poinformowania o prawidłowej weryfikacji zgłoszenia, wydania rabatów promocyjnych oraz w celach sprawozdawczości podatkowej i księgowej.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w promocji i ewentualne wydanie rabatu promocyjnego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja dobrowolna zgoda, jednak brak jej
wyrażenia uniemożliwia udział w promocji. Przetwarzanie danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia, poinformowania o prawidłowej jego weryfikacji i przekazania rabatu promocyjnego zostaje powierzone koordynatorowi – Nairobia sp.
z o.o. (adres: ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa). W przypadku, w którym moje zgłoszenie zostanie nagrodzone – dane osobowe zamieszczone w zgłoszeniu przechowywane będą przez okres do chwili wydania rabatu promocyjnego
(na potrzeby wydania rabatu promocyjnego), a następnie po wydaniu rabatu promocyjnego dane te oraz dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie rabatu promocyjnego (potwierdzenie przelewu) przechowywane będą przez
okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano rabat promocyjny, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku, w którym
wysłane do promocji zgłoszenie nie zostało nagrodzone – dane osobowe zamieszczone w zgłoszeniu są przechowywane do negatywnej weryfikacji zgłoszenia. Przysługuje mi prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz skarga do organu nadzorczego. Dane kontaktowe administratora: NIKON CEE GMBH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Dział Obsługi Klienta, adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180; adres e-mail: rm.PL@nikon.com.

data i podpis uczestnika promocji

Zgody dobrowolne – wyrażenie żadnej z nich nie jest konieczne do wzięcia udziału w promocji
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od NIKON CEE GMBH sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
180) informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych na podany adres e-mail, w tym formie newslettera, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że tak wyrażoną zgodę mogę cofnąć
w każdym momencie.

data i podpis uczestnika promocji

Wyrażam zgodę na używanie przez NIKON CEE GMBH sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
180) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907), w tym w formie wiadomości e-mail, sms, mms, nawiązywania połączeń głosowych. Przyjmuję
do wiadomości, że tak wyrażoną zgodę mogę cofnąć w każdym momencie.
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail, prosimy o wyrażenie również tej zgody. Brak jej wyrażenia powoduje,
że nie będziemy mogli wysyłać Ci informacji handlowych

data i podpis uczestnika promocji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora tj. NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180) moich danych osobowych na potrzeby otrzymywania od administratora
informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym w formie newslettera). Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie w ramach i na potrzeby, o których mowa w zdaniu poprzednim. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja
dobrowolna zgoda, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak takiej zgody oraz brak takich danych uniemożliwi otrzymywanie od administratora informacji handlowych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych w celu
zebrania takich danych, odebrania ode mnie niniejszej zgody i przekazania ich administratorowi zostaje powierzone spółce Nairobia sp. z o.o. (adres: ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa). Podane dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania
zgody na otrzymywanie od administratora informacji handlowych drogą elektroniczną (aż do jej cofnięcia). Przysługuje mi prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz skarga do organu nadzorczego. Dane kontaktowe administratora: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Dział Obsługi Klienta, adres:
02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180; adres e-mail: rm.PL@nikon.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod: rm.PL@nikon.com.

data i podpis uczestnika promocji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora tj. NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180) moich danych osobowych na potrzeby używania przez administratora
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym w formie wiadomości e-mail, sms, mms, nawiązywania połączeń głosowych. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie
w ramach i na potrzeby, o których mowa w zdaniu poprzednim. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja dobrowolna zgoda, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak takiej zgody oraz brak takich danych uniemożliwi
używanie przez administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie danych osobowych w celu zebrania takich danych, odebrania ode mnie niniejszej zgody i
przekazania ich administratorowi zostaje powierzone spółce Nairobia sp. z o.o. (adres: ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa). Podane dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania zgody na używanie przez administratora telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego (aż do jej cofnięcia). Przysługuje mi prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz skarga do organu nadzorczego. Dane kontaktowe administratora: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Dział Obsługi Klienta, adres:
02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180; adres e-mail: rm.PL@nikon.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod: rm.PL@nikon.com.
Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie urządzeń końcowych, których jesteś użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, prosimy o wyrażenie również tej zgody. Brak jej wyrażenia powoduje, że nie będziemy mogli wykorzystywać
takich urządzeń końcowych w tym celu

data i podpis uczestnika promocji

Promocja trwa od 15.06.2018 do 31.08.2018
nikon.pl

Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
Wszystkie wiążące informacje znajdziesz tylko w regulaminie promocji (dostępny na nikon.pl/promocje).
*Wypełnij te pola, aby kupon uprawniał Cię do otrzymania zwrotu pieniędzy.

