Условия за участие и информация за защита на данните за бонус
програмата на ROTHENBERGER
1.

Право на участие в бонус програмата на ROTHENBERGER има всяко лице,
навършило 18 години с местожителство в ЕС или Швейцария (вж. Списъка с
държавите в края на тези Условия за участие). Изключени от участие са всички
служители на групата ROTHENBERGER. Всички търговци и търговски посредници,
както и техните служители, също са изключени от участие.

2.

Бонус програмата на ROTHENBERGER се осъществява без времево ограничение.
Въпреки това, вземете под внимание валидността на скреч картата във Вашия
пакет. ROTHENBERGER си запазва правото да прекрати бонус програмата в срок
от 4 седмици. Ако бонус програмата бъде прекратена, участниците ще получат
информация за това, както и възможността за осребряване на натрупаните
дотогава точки в рамките на крайния срок. Регистрираният код може да бъде
осребрен за премия в рамките на две години. След този срок валидността отпада.

3.

Без право на претенции при участие в бонус програмата. По-специално,
ROTHENBERGER си запазва правото да изтрие или блокира потребителския
акаунт в случай на злоупотреба. Събраните до този момент точки не се
осребряват. Ако кодът вече е осребрен, няма право на претенции за
преобразуване в бонус точки. Не е възможно изплащане в брой на баланса на
бонус точките. На участник могат да бъдат осребрени максимум 1000 точки.
Търсенето по съдебен път е изключено.

4.

Информация за защита на данните:
a)

Отговорен и надзорен орган по защита на данните: Отговорният орган по
смисъла на законите за защита на данните, по-специално Основния
регламент за защита на данните на ЕС (DSGVO), е ROTHENBERGER AG,
Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Германия. Надзорния орган по защита
на данните ще намерите на адрес ROTHENBERGER AG, Надзорен орган по
защита на данните, Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Германия, както и на
dataprotection@rothenberger.com.

b)

Цел на обработката: Ние обработваме предоставените от Вас при
регистрацията за бонус програмата лични данни, за разработването на бонус
програмата и за да Ви изпращаме необходимата информация.

c)

Правна основа: Обработката на предоставените при регистрацията лични
данни става въз основа на Вашето съгласие (Чл. 6, пар. 1, лит. а от
Регламента на ЕС за защита на данните DSGVO).

d)

Получатели: Получатели на данните са дъщерните дружества на
ROTHENBERGER AG, които са организационно свързани с бонус
програмата, както и евентуално технически сътрудници, които работят при
нас за обработване на заявките.

e)

Период на съхранение на данните: Вашите данни се съхраняват при нас
толкова дълго, колкото време Вие оставате регистрирани, т.е. докато се
отпишете от бонус програмата. След това те биват изтривани, доколкото не
изключват никакви законови изисквания за съхранение. По всяко време Вие
можете да изискате изтриване на Вашите данни и по този начин да
прекратите участието си в бонус програмата, вж. по-долу.
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f)

Права на засегнатите: Имате право на сведение за съхраняваните при нас
Ваши лични данни, право на коригиране, изтриване или ограничаване на
обработката, на възражение за обработка, както и право за пренос на
данните (винаги според Регламента на ЕС за защита на данните-DSGVO, за
сравнение чл. 15-21 от DSGVO). Вашето съгласие за обработка на данни
може да бъде оттеглено по всяко време с ефект за в бъдеще. В такъв случай
обаче, повече не бихте могли да участвате в бонус програмата. Отмяната не
засяга обработката, извършена въз основа на съгласието, до отмяната.
По всяко време можете да се обърнете с оплакване към контролен орган,
напр. компетентния контролен орган в държавата на Вашето местоживеене
или към компетентните като отговорен орган за нас служби.

g)

Автоматизирано вземане на решения: Не се осъществява автоматизирано
вземане на решения (напр. Профилиране) с Вашите данни.

h)

Изискано
или
необходимо
предоставяне
на
информация:
Предоставянето на информация за Вашите лични данни става доброволно,
единствено на база на Вашето съгласие. Без предоставянето на информация
за Вашите лични данни ние не можем да Ви предоставим достъп до бонус
програмата.

i)

Контакти относно защитата на лични данни: При въпроси и предложения
относно защитата на лични данни, моля, обърнете се към
dataprotection@rothenberger.com.

Списък на държавите според точка 1.:
Австрия
Белгия
България
Великобритания
Германия
Гърция
Дания

Естония
Испания
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Полша

Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция

Холандия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
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