
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Promocji
„Audicted to Premium – Przejdź na wyższy poziom z Audictus”

Organizator Promocji:
Impakt spółka akcyjna z siedzibą w Mosinie, ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, 
NIP: 7831720485, REGON: 360441981 reprezentująca markę Audictus.

I. Dane uczestnika

a. Imię: ............................................................................................................................................................................

b. Nazwisko: .................................................................................................................................................................

c. Adres e-mail do przekazania nagrody: ..........................................................................................................

II. Oświadczenia

Ja, niżej podpisany/podpisana, w związku z uczestnictwem w Promocji „Audicted to Premium – Przejdź na 
wyższy poziom z Audictus” (zwanej dalej „Promocją”), niniejszym oświadczam, że:

1. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Promocji dostępnym na stronie www.audictus.com i w 
całości akceptuję jego postanowienia;

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych, podanych w niniejszym Formularzu, 
przez Organizatora Promocji - Impakt spółkę akcyjną z siedzibą w Mosinie (ul. Stanisława Lema 16, 
62-050 Mosina), dla celów związanych z przeprowadzeniem Promocji, wyłonieniem zwycięzców oraz 
przekazaniem nagród (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), na warunkach określonych w Regulaminie Promocji;

3. Zostałem poinformowany, że:
a. podanie danych osobowych w niniejszym Formularzu ma charakter dobrowolny, jednakże jest 
ono niezbędne do wzięcia udziału w Promocji,
b. administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator - Impakt spółka 
akcyjna z siedzibą w Mosinie (ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina),
c. dane osobowe nie będą udostępniane przez Organizatora innym podmiotom, z wyjątkiem pod-
miotów upoważnionych na podstawie odpowiednich przepisów,
d. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Data: ...................................................................................

Podpis uczestnika: .........................................................

Niniejszy formularz lub jego skan/zdjęcie należy przesłać Organizatorowi Promocji - Impakt  S.A
z siedzibą w Mosinie, ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, załączając zdjęcie/skan/kserokopię
paragonu lub faktury potwierdzających zakup produktów zgodnie z Regulaminem, mailowo na adres: 
contact@audictus.com lub tradycyjnie na adres pocztowy organizatora.
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