Załącznik nr 1
Formularz zwrotu produktu
Imię: ……………………………………………Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy (prosimy o wpisanie poniżej numeru konta i nazwy banku)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Powód braku satysfakcji z Produktu Promocyjnego (prosimy podkreślić właściwe):
1. niesatysfakcjonująca intensywność zapachu
2. niesatysfakcjonująca trwałość zapachu
3. nieodpowiedni zapach po wypraniu ubrań
4. wątpliwości co do poprawnego stosowania produktu
5. nie chcę mieszać zapachów – zapachu płynu z perełkami
6. cena zbyt wysoka w stosunku do jakości
Akceptuję Regulamin Programu (zaznacz krzyżykiem pole zgody po lewej oraz wpisz datę i podpisz poniżej, pola
niezbędne do udziału w Programie):
Mam ukończone 18 lat i akceptuję Regulamin Programu „Satysfakcja gwarantowana Lenor”. Oświadczam, iż ani ja, ani żadna z osób
pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie brała udziału w bieżącej edycji programu „Satysfakcja
gwarantowana Lenor”.
Akceptuję Politykę Prywatności P&G (zaznacz krzyżykiem pole zgody po lewej oraz wpisz datę i podpisz poniżej, pola
niezbędne do udziału w Programie):
Mam ukończone 18 lat i zapoznałem się z Polityką Prywatności P&G dostępną online pod adresem
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml oraz w Załączniku nr 2 do tego Regulaminu oraz akceptuję jej
postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Uczestnictwa w Programie na poniższych
zasadach.
Data………………………………………………………………….Podpis………………………………………………………
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa. Powierzone
nam dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, w celu zapewnienia realizacji zamówionych usług. W tych celach P&G może
udostępniać Twoje dane osobowe oraz przekazywać je poza obszar Unii Europejskiej, do innych jednostek operacyjnych P&G oraz stron trzecich
działających w naszym imieniu w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielone przez Ciebie informacje będą odpowiednio chronione i
zabezpieczone. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych P&G masz prawo do dostępu, zmiany, wykasowania, przeniesienia danych do
innego dostawcy, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania swojej zgody. Masz także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Nasza Polityka Prywatności, zawierająca informacje o okresie przechowywania danych oraz o sposobie wykonywania praw
związanych z ochroną danych, jest dostępna online pod adresem https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml oraz w Załączniku
nr 2 do Regulaminu Programu. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o
których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Procter and
Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Satysfakcja gwarantowana Lenor” lub
poprzez wiadomość za pomocną formularza kontaktowego na stronie https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-centralcontact-interactive.html lub telefonicznie pod numerem infolinii 0 801 25 88 25 (koszt jednego impulsu, zgodnie z taryfą operatora).
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