FORMULAR PENTRU INSCRIEREA IN CONCURSUL “O RETETA DE SUCCES”
NUME*
TELEFON*

PRENUME*
E-MAIL* (in cazul in care aveti o adresa de e-mail)

Campurile cu * trebuie completate.

RETETA (Va rugam sa dati un nume retetei . Va rugam sa trimiteti informatii cat mai exacte despre preparare. Daca nu aveti loc aici,
mai puteti adauga o foaie sau scrieti pe spatele formularului).

Va rugam sa bifati casutele de mai jos, daca sunteti de acord cu termenii. In cazul in care nu sunteti de acord, nu va puteti inscrie in
concurs.
□ Declar ca nu am luat reteta din nici o sursa care ar putea incalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

□ Am luat la cunostinta si sunt de accord cu faptul ca reteta va fi preparata de catre compania Angst in conformitate cu standardele
de productie ale bunurilor de larg consum.
□ Permit companiei Angst sa afiseze ingredientele pe eticheta produsului, in conformitate cu standardele de comercializare ale
bunurilor de larg consum.
□ Cunosc faptul ca premiul consta in producerea de catre compania Angst a unei sarje de produs cu numele castigatorului si
vinderea acesteia in magazinele Angst sau Carrefour Express Angst. Aditional voi primi o “Carte de bucate boieresti – 200 de retete
cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti”.
□ Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului Concursului “o reteta de success”
SC ANGST RO SRL cu sediul in Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr.298, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr.
J23/474/2002, CIF RO 1594912, nr operator de date 1464 prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin
acest talon în scopul desemnarii castigatorilor concursului „ O reteta de succes”, in scopuri statistice si pentru a primi materiale
informative de la societate. Datele castigatorilor vor fi facute publice pe site-ul companiei si in magazinele Angst .
Pe viitor, aceste date/datele ( adresa de email ) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră .
În
cazul
în
care
nu
doriţi
aceasta,
bifaţi
□NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată expediata la adresa sediului societatii sau depusa
in orice magazin Angst
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei .
Data

Semnatura

