Zgłoszenie do plebiscytu SPA PRESTIGE AWARDS 2019

Nazwa obiektu:
Adres obiektu:
Osoba kontaktowa:
Nr telefonu:
E-Mail:
WWW:

Zgłaszamy obiekt SPA wg powyższych danych do wzięcia udziału w plebiscycie SPA PRESTIGE AWARDS 2019

W kategorii głównej:
Najlepsze DAY SPA & Beauty Salon w Polsce

W pozostałych kategoriach głównych:
Objawienie SPA Roku (+ uzasadnienie)
SPA Prestige Design Award (+ uzasadnienie)
Prosimy o zaznaczenie „X” wybranych subkategorii spośród podanych poniżej:
Zgłoszenie do kategorii głównej Najlepsz Day SPA & Beauty Salon w Polsce jest bezpłatne dla wszystkich obiektów, pozostałe kategorie i
subkategorie są płatne. Cena zgłoszenia wynosi 149 PLN netto/jednorazowo za jedną kategorię główną. Klienci posiadający aktualne
umowy na prezentacje na portalu spahotele.pl mają możliwość bezpłatnego zgłoszenia do wszystklich kategorii głównych . Ze względu
na charakter obiektów organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na nominowanie w poszczególnych kategoriach - definicje kategorii
znajdują się na stronie: www.awards.spa-prestige.pl/definicje
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Zgłoszenie do plebiscytu SPA PRESTIGE AWARDS 2019
Dane firmy: (nazwa, adres, NIP, adres e-mail, telefon komórkowy do kontaktu sms)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych firmowych i osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w plebiscycie „SPA PRESTIGE
AWARDS 2019”, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu do udziału w plebiscycie „SPA PRESTIGE
AWARDS 2019”. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest COMFORTUM Travel & Projects Sp. z o.o.
Gdańska 54 lok. 114, 90-612 Łódź. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim
zostały zebrane.

Data ………………………………….
………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej

Podsumowanie elementów płatnych:
1. Odpłatność za kategorie/subkategorie
(obowiązkowo do uzupełnienia) SUMA …............. PLN netto
2. Uczestnictwo w Gali (w przypadku uzyskania nagrody I lub wyróżnienia, zgodnie z regulaminem) - 380 PLN netto za osobę.
3. Voucher SPA dla przedstawiciela JURY (dotyczy pierwszych dziesięciu obiektów, które przeszły do II finałowego etapu –
zgodnie z regulaminem)
Wyrażam zgodę na powyższe warunki płatności oraz oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu konkursu umieszczonego
na stronie awards.spa-prestige.pl i wyrażam zgodę na wszystkie warunki przewidziane w regulaminie tego konkursu.

Data ………………………………….
………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMFORTUM Travel & Projects Sp. z o.o. Gdańska 54 lok. 114, 90-612 Łódź;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w regulaminie konkursu umieszczone na stronie
awards.spa-prestige.pl;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Data ………………………………….
………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej
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