
Regisztrációs lap „Akár 100%-os szivárgás elleni védelem egész éjszaka vagy visszaadjuk a pénzed” 
programhoz 

A dőlt betűs részek kitöltése kötelező!  Sorszám: ______________________ (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki) 

 

Teljes név:……………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………… 

Születési idő:……………………………………………………………………………………………….. 

Adóazonosító:………………………………………………………………………………………………………….. 

bankszámlaszám:…………………………………………………………………………………. 

Telefonszám:……………………………………………………………………………………………. 

Lebonyolító adatai: Wonderduck Agency Zrt. 

1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt.1. 

adószám: 14468072-2-43 

Termék neve: …………………………………………………………………………………… 

Mennyiség: 1 db 

Vételár összege: ……………………………………………………………………………………………. 

Számlaszám / Nyugtaszám:……………………………………………………………….. 

Termék vételár alapján visszatérítésre jogosult összeg:………………………………… (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki) 

Postai díj térítés: ….………………..,- Ft(Wonderduck Agency Zrt. tölti ki) 

Visszatérítésre jogosult teljes összeg: __________________________ (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki) 

azaz _______________________________________ forint (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki) 

Miért nem elégedett a termékkel? 

A pelenka szivárgott: IGEN / NEM* 

*Jelölje meg a megfelelőt 

Elfogadom az Akció Részvételi feltételeit (pipálja ki a bal oldali hozzájárulást, és adja meg alább a dátumot és az aláírást, az Akcióban való 

részvételhez szükséges mezőket): 

Kijelentem, hogy 18 éves elmúltam, és elfogadom az  „Akár 100%-os szivárgás elleni védelem egész éjszaka vagy visszaadjuk a 
pénzed” program Részvételi Szabályzatát és a P&G adatvédelmi szabályzatát, amely online elérhető a 
https://www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml  címen. Tanúsítom, hogy sem én, sem a háztartásomban senki 
nem vett részt az “Akár 100%-os szivárgás elleni védelem egész éjszaka vagy visszaadjuk a pénzed”” programban. 

 
Kijelentem, hogy 18 éves elmúltam, és elolvastam a P&G Adatvédelmi irányelveit, amely online elérhető a https címen. 
https://www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml, és elfogadom annak rendelkezéseiket. 
 

………………………………………, 2023. …………………………………………. 

-------------------------------------------------    -------------------------------------- 

         Aláírás      Wonderduck Agency Zrt. 

A Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT. (Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.; Adószám: 28160447-2-44; Cégjegyzékszám: 01 03 

020676), az ön által megadott személyes adatok kezelője, mely adatok a vállalat Adatvédelmi szabályzatának megfelelően kerülnek feldolgozásra, az ön által 

kért szolgáltatás teljesítésének céljából. A fentiekben meghatározott céllal a P&G az ön személyes adatait megoszthatja és továbbíthatja az Európai Unión kívüli 

P&G leányvállalatoknak és olyan harmadik feleknek, melyek a P&G megbízásából részt vesznek a P&G üzleti tevékenységeiben. A megadott adatokat ezen 

esetekben is a megfelelő védelemmel és körültekintéssel kezeljük. Ön bármikor élhet adatvédelmi jogaival, és kérheti az adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését, továbbítását egy másik szolgáltatóhoz, valamint kifogásolhatja vagy korlátozhatja az ön által megadott személyes adatainak a P&G által 

történő felhasználását, illetve visszavonhatja beleegyezését a felhasználásba.  Kifogással élhet továbbá, és azt előterjesztheti az adatvédelmi hatóságok felé. A 

teljes Adatvédelmi szabályzatunkat – amely magában foglalja az adatok megőrzésének időtartamát, valamint mindazon információt, melyek részletesen 

ismertetik az ön adatvédelmi jogainak elektronikus úton történő gyakorlását – az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:  

https://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml 

https://www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml
https://www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml
https://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml

