Privitak 1
Formular za povrat novca – ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

Ime: …………………………………………………………………………………………………
Prezime: …………………………………………………………………………………………………
Adresa Sudionika (ulica, poštanski broj, grad, država)…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
E-mail:……………………………………………………………………………………………………...
Razlog povrata:
1. nezadovoljavajući okus paste
2. nezadovoljavajuća konzistencija paste
3. nezadovoljavajući osjećaj svježine
4. nezadovoljavajući učinak na stanje zubnog mesa / cakline
Tražim povrat novca na sljedeći bankovni račun:
IBAN broj računa …………………………………………………………………………………..
Naziv banke…………………………………………………………………………………………..
Adresa banke (ulica, poštanski broj, grad, država)……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
SWIFT KÔD banke ……………………………………………………………………………………….

□Prihvaćam P&G-jevu politiku zaštite privatnosti dostupnu na:
https://www.pg.com/privacy/croatian/privacy_statement.shtml i u Privitku 2 ovih Uvjeta.

□ Prihvaćam Uvjete ove Promocije
□ Potvrđujem da sam stariji/starija od 18 godina

Datum:……………………………………………………………
Potpis:………………………………………………………..

Organizator je Voditelj obrade podataka Sudionika ove Promocije.
Osobni podaci koje ovdje pružate koristit će se isključivo za potrebe provođenja ove Promocije i neće
biti korišteni ni za kakve druge marketinške aktivnosti ili bilo koje druge svrhe.
Nakon isteka razdoblja u kojem se podaci mogu koristiti u gore navedenu svrhu, a u skladu sa
zakonskim propisima, ti će se podaci obrisati, najkasnije 11 godina nakon posljednjeg dana trajanja
Promocije navedenog u Uvjetima Promocije. Izvršitelj obrade podataka za svrhu provođenja ove
promocije je MPG d.o.o, Nova Ves 17, 10000 Zagreb, e-mail: info@mpg.hr koji obrađuje podatke u
ime Voditelja obrade podatka a to je Procter & Gamble Bani 110, 10010 Zagreb.
Pružanje traženih osobnih podataka je dobrovoljno, ali potrebno za sudjelovanje u ovom programu.
Procter & Gamble Bani 110, 10010 Zagreb voditelj je obrade vaših osobnih podataka te će ih obrađivati
u skladu sa svojom politikom zaštite privatnosti kako biste dobili usluge koje ste zatražili. U tu svrhu,
P&G može dijeliti vaše osobne podatke i prenositi ih izvan Europske unije drugim P&G-jevim
subjektima i trećim stranama koje djeluju u njegovo ime tijekom svojih poslovnih aktivnosti – ali vaši
će podaci i dalje uživati odgovarajuću zaštitu podataka i zaštitne mjere. Vaša prava na zaštitu podataka
omogućuju vam pristup, ispravak, brisanje, prijenos na drugog pružatelja usluga, prigovor ili
ograničavanje obrade osobnih podataka koje P&G ima o vama, a možete i povući svoju privolu.
Također imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Našu cjelokupnu Politiku
zaštite privatnosti, uključujući razdoblje pohrane podataka te na koji način možete iskoristiti svoja prava
na zaštitu podataka možete pronaći online na
https://www.pg.com/privacy/croatian/privacy_statement.shtml ili u Privitku 2 ovih Uvjeta.

