
FORMULARZ LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ W LOTERII „POWRÓT DO SZKOŁY Z GAMĄ”

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Loterii jest Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie 02-548, ul. Grażyny 
15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280288. Z Inspektorem 
Ochrony Danych w Partnerskim Serwisie Detalicznym S.A. można się skontaktować pod adresem e-mail: iod_psd@eurocash.pl.
a. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu przeprowadzenia i organizacji Loterii, prawidłowego rozstrzygnięcia Loterii, wydania nagród oraz 
promowania produktów administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b. „PMICOMBERA” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółką Partnerski Serwis 
Detaliczny S.A. Ponadto, dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu organizacji Loterii zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, to jest: �rmie hostingowej, 
doradcom prawnym i księgowym, w ramach przekazania nagród - operatorowi pocztowemu/kurierom.
c. Uczestnikowi przysługuje prawo:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu),
Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail: biuro@psd.biz.pl.;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
d. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii.
e. W przypadku laureata Nagrody Głównej podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wydania nagrody. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości jej wydania.
f. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro�lowaniu.
3. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych uczestników Loterii, w tym laureatów, jest :PMICOMBERA: sp. z o.o. ul. Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa:
a. „PMICOMBERA” sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”.
b. „PMICOMBERA” sp. z o.o., jako administrator, przetwarza dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
- realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, tj. rozpatrywania reklamacji i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, dotyczących w szczególności wydania nagród, wystawienia imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji 
wypłaconych (wydanych) wygranych i prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, wynikających z Ustawy o grach hazardowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
c. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu organizacji Loterii zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa, to jest: �rmie hostingowej, operatorom 
pocztowym/kurierom, organom publiczno-prawnym, a także doradcom prawnym i księgowym.
d. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu),
Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować, wysyłając swoje żądanie poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce "Kontakt”;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
e. Dane osobowe w ramach rozpatrywanych roszczeń będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia, tj. przez okres 6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane laureatów 
w przypadku ich pobrania na podstawie obowiązujących przepisów prawa będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
f. Podanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków ustawowych jest obowiązkowe. Podanie danych w zakresie niezbędnym do wydania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji jest 
dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia wydania nagrody lub przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości jej wydania lub rozpatrzenia reklamacji.
g. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro�lowaniu.
h. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jeśli na Twojej zdrapce znajduje się symbol jednej z Nagród Głównych, czyli:
- laptopa Lenovo IdeaPad 3 15,6",   tabletu Samsung Galaxy Tab S6,   hulajnogi Xiaomi Mi Electric,   smartwatcha Xiaomi 

Watch S1,   słuchawek Xiaomi Redmi AirDots,   dysku przenośnego Samsung T7 1TB USB
wypełnij poniższy formularz i wyślij go razem ze zwycięską, oryginalną zdrapką i paragonem poświadczającycm dokonanie 
Zakupu Promocyjnego najpóźniej do dnia 20.10.2022 r. do Organizatora Loterii, pod adres:
PMICombera sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 39A
(prosimy o dodanie na kopercie dopisku „LOTERIA GAMA”)

Symbole Nagród Głównych znajdziesz na www.powrotzgama.pl w zakładce LISTA NAGRÓD.

Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na 
nich znaleźć wszystkie wymagane informacje i że zostanie podpisany przez uczestnika.
W przypadku Nagród Głównych, jeżeli w ciągu 8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu zgodnie z §18 ust.3 Regulaminu Loterii Organizator 
nie otrzyma określonych w §18 ust.3 Regulaminu Loterii danych, oświadczeń i wymaganych załączników, nagroda pozostaje nie wydana.

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Loterii “POWRÓT DO SZKOŁY Z GAMĄ”
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