Deltagerbetingelser og oplysninger
ROTHENBERGER bonusprogrammet

om

databeskyttelse

for

1.

Enhver fysisk person, som er over 18 år og har bopæl i EU eller Schweiz (se landeliste
i slutningen af deltagerbetingelserne) er berettiget til at deltage i ROTHENBERGER
bonusprogrammet. Alle medarbejdere, som er ansat i ROTHENBERGER gruppen, er
udelukket fra at deltage i programmet. Alle forhandlere og mæglere samt deres
medarbejdere er ligeledes udelukket fra at deltage.

2.

ROTHENBERGER bonusprogrammet finder sted uden tidsmæssig begrænsning. Vær
dog opmærksom på gyldigheden af skrabekortet i din pakke. ROTHENBERGER
forbeholder sig retten til at afslutte bonus-programmet med en frist på 4 uger. Hvis
bonusprogrammet ophører, bliver deltagerne oplyst om dette samt får mulighed for at
indløse de indsamlede punkter inden for fristen. Det er muligt at indløse en præmie med
den registrerede kode inden for to år. Efter dette tidsrum forfalder gyldigheden.

3.

Du har intet krav på at deltage i bonusprogrammet. ROTHENBERGER forbeholder sig
retten til at slette eller spærre brugerkontoen i forbindelse med misbrug. De hidtidigt
indsamlede bonus-punkter bliver ikke erstattet. Hvis koden allerede er blevet indløst, har
du intet krav på en konvertering til bonuspunkter. Det er ikke muligt at få udbetalt
indestående bonuspunkter i kontanter. Det er kun muligt at indløse 1.000 punkter pr.
deltager. Det er ikke muligt at anlægge sag hos domstolene.

4.

Oplysninger om databeskyttelse:
a)

Ansvarshavende og tilsynsførende for databeskyttelse: Den ansvarlige
afdeling med henblik på databeskyttelseslove, her især EU-forordning om
databeskyttelse (DSGVO), er ROTHENBERGER AG, Spessartstraße 2 - 4, 65779
Kelkheim, Tyskland. Den tilsynsførende for databeskyttelse kan kontaktes via
ROTHENBERGER AG, Databeskyttelsesansvarlig, Spessartstraße 2 - 4, 65779
Kelkheim, Tyskland samt under dataprotection@rothenberger.com.

b)

Formålet med behandlingen: Vi behandler de personoplysninger, som du har
angivet ved registreringen i forbindelse med bonusprogrammet, til afvikling af
bonusprogrammet og for at kunne tilsende dig de oplysninger, der er nødvendige
i denne sammenhæng.

c)

Retsgrundlag: Behandlingen af oplysninger ved registreringen af de indtastede
data foretages på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra. a DSGVO).

d)

Modtager: Modtagere af oplysningerne er ROTHENBERGER AG's
datterselskaber, som organisationsmæssigt er involveret i bonusprogrammet,
såvel som evt. tekniske serviceudbydere, som på vegne af os er engageret som
registerførere.

e)

Opbevaringsvarighed: Dine oplysninger bliver gemt i så lang tid, som du er
registreret hos os, dvs. indtil du framelder dig fra bonusprogrammet. Derefter bliver
de slettet, såfremt der ikke består retlige opbevaringspligter. Du kan til enhver tid
forlange, at dine oplysninger bliver slettet og på den måde framelde din deltagelse
i bonusprogrammet; se efterfølgende.

f)

Berørtes rettigheder: Du har ret til at indhente oplysninger om de
personoplysninger, som er gemt hos os såvel som korrektion, sletning eller
begrænsning af behandlingen, ret til indsigelse mod behandlingen samt ret til
dataportabilitet (i overensstemmelse med DSGVO, jf. art. 15-21 DSGVO). Du kan
til enhver til tilbagekalde dit samtykke i databehandlingen med virkning for
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fremtiden. Det er derefter ikke længere muligt at deltage i bonusprogrammet.
Tilbagekaldelsen af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er
baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen heraf.
Du kan til enhver tid indgive en klage til en tilsynsmyndighed, f.eks. den ansvarlige
tilsynsmyndighed i den region, hvor du er bosat, eller til den ansvarlige myndighed,
som vi er underlagt i Tyskland.
g)

Automatiseret beslutningsproces: En automatiseret beslutningsproces (f.eks.
profiling) i forbindelse med dine oplysninger finder ikke sted.

h)

Tilrådighedsstillelse foreskrevet eller påkrævet: Tilrådighedsstillelsen af dine
personoplysninger er frivillig og udelukkende beroende på dit samtykke. Uden
tilrådighedsstillelsen af dine personoplysninger kan vi ikke give dig adgang til vores
bonusprogram.

i)

Databeskyttelses-kontakt: Kontakt venligst dataprotection@rothenberger.com
ved spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

Landeliste ifølge ciffer 1.:
Belgien
Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland

Holland
Italien
Kroatien
Letland
Litauen
Luxembourg
Østrig

Polen
Portugal
Rumænien
Schweiz
Slovakiet
Slovenien
Spanien

Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
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