
Kúpte si kávovar z radu 
EVIDENCE EA89 a my 
vám vrátime 80 eur späť.

www.krups.sk/80spat

Kampaň prebieha v termíne 1. – 30. 4. 2019, je určená výhradne 
pre fyzické osoby (registrácia na firmu nie je možná) a vzťahuje 
sa na tieto modely zakúpené počas trvania kampane: EA894810, 
EA894T10, EA891C10, EA890C10, EA890810, EA890110, 
EA890D10.



Týmto potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby mi bola zľava z kúpnej ceny (cashback) vyplatená na vyššie uvedený bankový 
účet najneskôr do 10.5.2019, ktorý za týmto účelom oznamujem spoločnosti Groupe SEB Slovensko s.r.o., so sídlom 
Cesta na Senec 2/A, 841 02 Bratislava, IČO: 31 341 489. Výplata zľavy z kúpnej ceny (cashbacku) v hotovosti nie je možná. 
Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti Groupe SEB Slovensko s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 841 02 
Bratislava, IČO: 31 341 489, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4272/B 
ako správcovi osobných údajov (ďalej len „Správca“) svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rámci tejto 
kampane, poskytnutých za účelom realizácie kampane a výplaty zľavy z kúpnej ceny a za účelom ďalšieho marketingového 
spracovania, t.j. ponúkanie produktov prevádzkovateľom a zasielanie informácií o marketingových akciách,  a to po 
dobu trvania kampane a 3 roky od ukončenia kampane, resp. do momentu odvolania súhlasu. Súčasne súhlasím so 
spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov administrátorom kampane, spoločnosťou 4P&P Slovakia, spol. s r. o 
ako spracovateľom, povereným Správcom k zaisteniu kampane a to na dobu 3 rokov od ukončenia kampane, dlhšie iba v 
prípade, že tak vyžaduje zvláštny právny predpis. 
Súhlas udeľujem dobrovoľne a som si vedomý svojho práva kedykoľvek udelený súhlas odvolať písomnou žiadosťou 
doručenou na nasledujúcu e-mailovú adresu Správcu GDPR.CE@groupeseb.com s tým, že v takomto prípade budú moje 
osobné údaje spracované po dobu štrnástych dní za účelom urobenia potrebných krokov súvisiacich s ich vymazaním.

Miesto nákupu

Dátum nákupu

Číslo účtenky

Zakúpený produkt

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Telefón

Bankové spojenie

Číslo účtu

Adresa banky

IBAN

SWIFT

Dátum registrácie  
do kampane

Podpis

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
„CASHBACK PLNOAUTOMATICKÝCH KÁVOVAROV KRUPS“
Kompletne a pravdivo vyplnený registračný formulár spoločne so scanom/fotografiou príslušnej účtenky 
je nutné doručiť v lehote 7 dní od nákupu akčného výrobku na e-mailovú adresu krups@4pap.sk.
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