
Kupte si kávovar z řady 
Evidence EA89 a my vám 
vrátíme 2 000 Kč zpět.

www.krups.cz/2000zpet



Tímto potvrzuji, že souhlasím s tím, aby mi byla sleva z kupní ceny (cashback) vyplacena na níže uvedený bankovní účet 
nejpozději do 10. 2. 2019, který za tímto účelem sděluji společnosti Groupe SEB ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, 
Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 452 80. Výplata slevy z kupní ceny (cashbacku) v hotovosti není možná.
Odesláním formuláře uděluji společnosti Groupe SEB ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 
8, Česká republika, IČO: 452 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
10127 jako správci osobních údajů (dále jen „Správce“) svůj souhlas se se zpracováním mých osobních údajů v rámci této 
kampaně poskytnutých za účelem realizace kampaně a výplaty slevy z kupní ceny (zejména osobních údajů mnou výše 
uvedených a osobních údajů z  registrace) a  současně souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů 
administrátorem kampaně, společností 4 P & P, spol. s r.o. jako zpracovatelem, pověřeným Správcem k zajištění kampaně 
a to na dobu 6měsíců od ukončení kampaně, ne však déle, než bude souhlas odvolán.
Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom svého práva kdykoli udělený souhlas odvolat písemnou žádostí doručenou na 
následující e-mailovou adresu Správce GDPR.CE@groupeseb.com s tím, že v takovém případě budou mé osobní údaje 
zpracovávány po dobu čtrnácti dnů za účelem učinění potřebných kroků souvisejících s jejich vymazáním.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v kampani a výplaty slevy z kupní ceny (cashback).

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
„CASHBACK PLNOAUTOMATICKÝCH KÁVOVARŮ KRUPS“
Kompletně a pravdivě vyplněný registrační formulář společně se scanem/fotografií příslušné účtenky 
je nutné  doručit ve lhůtě 7 dnů od nákupu akčního výrobku na e-mailovou adresu krups@4pap.cz.

Místo nákupu

Datum nákupu

Číslo účtenky

Zakoupený produkt

Jméno výherce

Adresa bydliště 

Bankovní spojení

Číslo účtu

Adresa banky

IBAN

SWIFT

Datum registrace

Podpis:

mailto:krups@4pap.cz
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