KUP JEDEN Z PRODUKTÓW
lub

lub

10l

15l

Barrier

10kg

H-850

Aminoquelant
Ca, Mg, K low pH

WYMYŚL HASŁO REKLAMOWE
dla wybranego produktu. Wypełnij kupon konkursowy i wraz
z kopią dokumentu zakupu wyślij go na adres Organizatora
do dnia 15.08.2017r. z dopiskiem „Zbierz Plon Nagród.”

WYGRAJ

jedną z 6 nagród głównych:

3

2

Telefon
HAMMER IRON 2

ZBIERAK DO JABŁEK 300 lub
KOSZULKA POLO SLAZENGER

1

Bon podarunkowy SPA
TravelPass Premium

Laptop
Lenovo IdeaPad

ZESTAW OCHRONNY DO OPRYSKÓW 50 lub
ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISMA „JAGODNIK”

300

za zakup:

za zakup:

Barrier 10l lub Aminoquelant 15l lub H-850 10kg

Barrier 25l lub Aminoquelant 35l lub H-850 25kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.osadkowski.pl

DOŁĄCZ DO NAS

50

NAZWA FIRMY *
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
NIP*
TELEFON

E-MAIL

TWOJE HASŁO REKLAMOWE

WYBIERAM NAGRODĘ GWARANTOWANĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest Osadkowski S.A. z siedzibą przy ul. Kolejowej 6, 56-420 Bierutów („Spółka”). Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skorzystania z usług/produktów
Osadkowski S.A., w tym zawarcia i realizacji umowy, jej rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia pytań i reklamacji w przypadku ich złożenia, a także w celach kontaktowych, archiwizacyjnych bądź
ewentualnego dochodzenia roszczeń – jeżeli będą Państwo zainteresowani zawarciem współpracy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów
i usług Spółki prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej), co nie wymaga zgody, a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu objętym oświadczeniem
(np. dla realizacji badania poziomu zadowolenia z zakupionych produktów/zrealizowanych usług, realizacji działań ofertowych w formie elektronicznej lub telefonicznej, udostępnienia Państwa danych do
partnerów, mogących zaoferować usługi komplementarne, do oferty Spółki). Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz
ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z usługami lub produktami Spółki, z których klient skorzysta, takie jak usługi ﬁnansowe (leasing,
kredyt) bądź usługi serwisowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem albo niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Spółki lub podmiotu
współpracującego (umożliwienie kontaktu z klientem np. w celu realizacji usługi serwisowej), a w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych w celach marketingowych, dane osobowe zostaną
udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przedstawienia oferty własnych produktów lub usług, komplementarnych do oferty Spółki.

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie organizowanym przez Organizatora - Osadkowski S.A., z siedzibą: ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, zapoznałem się z Regulaminem,
w pełni go akceptuję oraz przyjmuję zobowiązanie do jego przestrzegania i zapewniam, iż spełniam określone w nim warunki udziału w Konkursie.**

Miejsce, data

Czytelny podpis

Pieczęć ﬁrmowa *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) przez Osadkowski S.A. z siedzibą w Bierutowie przy ul. Kolejowej 6 w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności przyznania nagród,
wydania ich i rozliczenia. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi związane z przyznaniem nagród ich wydania i rozliczenia, jeżeli
jest to niezbędne do realizacji Konkursu. W każdej chwili mam wgląd do moich danych osobowych, mogę je zmienić, a ponadto wyrażoną zgodę mogę cofnąć. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Konkursu.**

Miejsce, data

Czytelny podpis

Pieczęć ﬁrmowa *

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji o ofertach, promocjach, nowościach tej Spółki drogą elektroniczną***

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji o ofertach, promocjach, nowościach tej Spółki drogą telefoniczną***

Powyższe zgody lub ich brak potwierdzam własnoręcznym podpisem

Organizatorem konkursu „ZBIERZ PLON NAGRÓD” jest Osadkowski S.A. z siedzibą w Bierutowie. Sprzedaż produktów BARRIER, H-850, AMINOQUELANT CA, AMINOQUELANT
K LOW PH, AMINOQUELANT MG w ramach konkursu jest prowadzona od 01.03.2017r. do 31.07.2017r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych. W konkursie mogą
uczestniczyć przedsiębiorcy w rozumieniu Art. 431 KC tj. osoba ﬁzyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową, którzy wypełnią kupon konkursowy dostępny na stronie www.osadkowski.pl, w Firmowych Punktach Handlowych oraz w punktach współpracujących z organizatorem
oraz spełnią warunki uczestnictwa w konkursie określone w Regulaminie. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.osadkowski.pl. Pełna lista
punktów uczestniczących w akcji dostępna jest na stronie www.osadkowski.pl.
Kupon konkursowy wraz z kopią dokumentu zakupu należy wysłać na adres Organizatora: Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów do dnia 15.08.2017r. z dopiskiem
„ZBIERZ PLON NAGRÓD.” Decyduje data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 25.08.2017r. w siedzibie Organizatora.
* Wymagane przy osobach ﬁzycznych prowadzących działalność gospodarczą i osobach prawnych
(działalność rolnicza i pozarolnicza).

** Wyrażenie zgody jest obowiązkowe.

*** Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

