Formularz reklamacyjny

Dane kuponu
Nr kuponu*

Kod kontrolny kuponu*

Data zawarcia*

-

-

Punkt w którym został zawarty kupon* (nazwa Punktu lub miasto i adres Punktu)

Rodzaj gry* (prematch/live/wirtualne)

Stawka

Czas zawarcia

,

:

:

Dane Klienta
Imię*

Nazwisko*

Ulica*

Miejscowość*

Nr domu*

Kod pocztowy*

Nr lokalu*

Poczta*

Treść reklamacji*

Podpisując niniejszy dokument oświadczam, że wnoszę reklamację oraz zapoznałem się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych
osobowych.
………………………………….
Podpis Klienta
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: 73. Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice Jeżeli reklamacja dotyczy zniszczonego kuponu do formularza należy dołączyć oryginał
kuponu.
* Pola obowiązkowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Superbet Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40496 Katowice, numer KRS: 0000666114, dla której organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542775133, REGON 366704393 kapitał początkowy: 2 000 000,00 zł.
Ciąg dalszy informacji na stronie drugiej.

1|S t r o n a

II
W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
- poprzez wysłanie e-maila na adres: odo-pl@superbet.pl;
- listownie na adres administratora wskazany powyżej;
II
W jaki sposób możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?
1)
Poprzez wysłanie e-maila na adres iod-pl@superbet.pl
2)
Poprzez wysłanie listu pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem „do rąk własnych Inspektora Ochrony
Danych Osobowych”
IV

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
- rozpatrzenia i udokumentowania reklamacji– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązkami
prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Regulaminów zakładów wzajemnych
(zawieranych w sieci internet oraz w Punktach Przyjmowania Zakładów),
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu, obronie lub
egzekucji roszczeń przez Superbet Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
V
Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane:
1. Dostawcom świadczącym usługi dla Superbet:
a. Informatyczne, dostarczania oprogramowania oraz serwerów (w przypadku reklamacji przechowywanych
elektronicznie);
b. Prawne;
2. Organom administracji publicznej, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości posiadającym stosowną podstawę prawną do
przetwarzania danych osobowych
3. podmiotom, którym Superbet powierzył przyjmowanie zakładów i stawek, a także wypłatę (wydanie) wygranych.
VI

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych
międzynarodowych.
VII

podanych w trakcie wniesienia reklamacji do Państw trzecich lub organizacji

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane w celach wskazanych powyżej przechowujemy do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
VIII

Twoje prawa:

Na zasadach wskazanych w przepisach RODO przysługuje Ci:
prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przeniesienia danych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
IX

Dobrowolność

Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie Zakładów wzajemnych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia
reklamacji. Reklamacja niezawierająca Twoich danych osobowych nie zostanie rozpatrzona.
X

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dostępnych jest na stronie www.superbet.pl w zakładce Polityka Prywatności oraz
obowiązkach informacyjnych dostępnych w Punktach Przyjmowania Zakładów.
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