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DRUK ZAMÓWIENIA NAGRODY „Pracuj z nami” 
 

Firma – Imię i Nazwisko, 

adres do wysyłki nagrody  

(Uczestnik)* 

 

Numer NIP 
 

Dane kontaktowe Uczestnika. 

Adres e-mail, nr telefonu 

 

Nazwa – adres, oddziału 

Hurtowni Elektrycznej KOPEL 

 

Numer i data dokumentu(ów) 

księgowego upoważniającego do 
odbioru gadżetu  

(wpisuje pracownik KOPEL) 

 

 

PRÓG I – 1 500,00 zł netto Proszę zaznaczyć nagrodę 

1 Spodnie robocze   

PRÓG I – 3 000,00 zł netto Proszę zaznaczyć nagrodę 

1 Przedłużacz bębnowy klasyczny lub rozszerzony   

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Promocji „Pracuj z nami” i akceptuje jego postanowienia. 
 
 Tak     

 
Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w 
Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100. 
 

 Tak      Nie 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów 
marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 
poz. 1800) przez Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100. 
 

 Tak      Nie 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy przez 
Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100. 
 

 Tak      Nie 

 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
marketing@kopel.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym 
formularzu jest Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100.  

 

 
………………………………                       ….…………………………… 

 (miejscowość, data)                    (podpis uczestnika)* 

 
 

* Pola wymagane do uzupełnienia 

mailto:marketing@kopel.com.pl
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