
 tel. +48 600 287 601  e-mail: konkurs@frejus.pl 

FORMULARZ KONKURSOWY „HASŁO REKLAMOWE DLA CENTRUM UBEZPIECZEŃ EWA FREJUS”

czytelny podpis

Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny

Numer telefonu

Numer polisy

Hasło reklamowe

 tel. +48 600 287 601  e-mail: konkurs@frejus.pl 

Adres e-mail

Data zawarcia umowy ubezpieczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty 
elektronicznej. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą  przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie, wydania nagród oraz 
postępowania reklamacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia REGULAMINU KONKURSU „HASŁO REKLAMOWE DLA CENTRUM 
UBEZPIECZEŃ EWA FREJUS" (w tym m.in. postanowienia zawarte w Rozdziale 3 – Przetwarzanie danych osobowych) znajdującego 
się na stronie https://frejus.pl/konkurs/regulamin i/lub do wglądu w siedzibie firmy ogranizatora pod adresem  ul. Prosta 4, 64-980 Trzcianka  
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze 
marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących.
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