
OŚWIADCZENIE 

Udział w promocji ,,Akcja Blokada – wymień blokadę transportową na element podtynkowy 
Grohe Smart Box” 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

ADRES E-MAIL  

NUMER TELEFONU  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki promocji ,,Akcja Blokada – wymień blokadę 

transportową na element podtynkowy Grohe Smart Box”. 

 

□ Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez administratora danych Grohe 

Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w 
załączniku do niniejszego oświadczenia w celu wzięcia udziału w promocji ,,Akcja Blokada – wymień blokadę 
transportową na element podtynkowy Grohe Smart Box”. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez administratora danych Grohe 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w 
załączniku do niniejszego oświadczenia: 

□ w celu wysyłki w formie elektronicznej ankiety poszkoleniowej Grohe dotyczącej tematyki i jakości szkolenia 

Grohe, w którym uczestniczyłem; 

□ w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Grohe, w tym 

katalogów produktów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Grohe, za pomocą wiadomości listownych; 

□ na otrzymywanie od Grohe informacji handlowych i produktowych drogą elektroniczną na podany powyżej 

adres e-mail zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na kontaktowanie się 
ze mną przez Grohe do celów marketingu bezpośredniego Grohe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych lub automatycznych systemów wywołujących (w szczególności SMS, MMS, połączenia głosowe) 
zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. 

 

□ Niniejszym potwierdzam, że w związku z udziałem w promocji ,,Akcja Blokada – wymień blokadę 

transportową na element podtynkowy Grohe Smart Box” i wydaniem _______ sztuk blokad transportowych, 
otrzymałem nagrodę w promocji – element podtynkowy GROHE SMART BOX w liczbie _________ szt. 

 

 

___________________ 

/data i czytelny podpis/ 

 

  



Załącznik 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GROHE POLSKA SP. Z O.O. 

1. Pani/Pana dane osobowe, które zostały podane w formularzu dotyczącym zgłoszenia Pani/Pana udziału w promocji ,,Akcja Blokada – 
wymień blokadę transportową na element podtynkowy Grohe Smart Box” będą przetwarzane przez administratora danych 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych, w celu: 

a. wzięcia udziału w promocji i wydania nagrody, do której jest Pani/Pan uprawniona/y na warunkach promocji oraz rozstrzygnięcia 
ewentualnego Pani/Pana zgłoszenia reklamacyjnego; 

b. w celu wysyłki ankiety poszkoleniowej Grohe dotyczącej tematyki i jakości szkolenia Grohe, w którym Pani/Pan uczestniczył; 

c. w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Grohe, w tym katalogów produktów, 
zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Grohe, za pomocą wiadomości listownych. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na zasadach 
przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f. 

3. Ponadto, w związku z udziałem w promocji ,,Akcja Blokada – wymień blokadę transportową na element podtynkowy Grohe Smart 
Box”Może wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i produktowych od Grohe drogą elektroniczną na 
podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług oraz na kontaktowanie się przez Grohe do celów marketingu bezpośredniego 
Grohe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących (w szczególności SMS, 
MMS, połączenia głosowe) zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Po otrzymaniu tej zgody, Grohe będzie w szczególności 
uprawniony do wysyłania dostosowanych do Pani/Pana biuletynów i reklam. 

4. Administratorem danych osobowych jest GROHE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, nr KRS 0000076152, e-mail: biuro@grohe.com, nr telefonu: +48 22 543 26 40. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. przez okres trwania promocji ,,Akcja Blokada – wymień blokadę transportową na element podtynkowy Grohe Smart Box” oraz okres 
konieczny do prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub do czasu przedawnienia się ewentualnych Pani/Pana 
roszczeń w związku z promocją; 

b. do chwili kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wniesie Pani/Pan sprzeciw w zakresie przetwarzania 
danych Pani/Pana dotyczących. 

6. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 1 powyżej. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje oraz nie są one przez nas 
profilowane. 

9. Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 
sprostowania (poprawienia) swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia 
danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 
nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

11. W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: dataprotection_PL@grohe.com lub biuro@grohe.com 
lub telefonicznie pod numer telefonu: +48 22 543 26 40. GROHE ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania 
Pani/Pana przed przystąpieniem do realizacji wymienionych powyżej praw. 
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