ROTHENBERGER
tietosuojausta

bonusohjelman

osallistumisehdot

ja

tietoja

1.

ROTHENBERGER bonusohjelmaan saavat osallistua kaikki kahdeksantoista vuotta
täyttäneet luonnolliset henkilöt, joiden kotipaikka on EU tai Sveitsissä (katso maaluettelo
osallistumisehtojen lopusta). ROTHENBERGER-ryhmän kaikki työntekijät eivät saa
osallistua ohjelmaan. Myyjät ja välimyyjät sekä näiden henkilökunta eivät saa myöskään
osallistua ohjelmaan.

2.

ROTHENBERGER bonusohjelman voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Ota kuitenkin
huomioon paketin raaputettavan kortin voimassaolo. ROTHENBERGER pidättää
itselleen oikeuden lopettaa bonusohjelman 4 viikon määräajan jälkeen. Jos
bonusohjelma päättyy, osallistujille ilmoitetaan siitä ja osallistujat voivat lunastaa siihen
mennessä keräämänsä pisteet määräajan kuluessa. Rekisteröity koodi voidaan lunastaa
kahden vuoden kuluessa palkkiota vastaan. Voimassaolo päättyy tämän ajan kuluttua.

3.

Oikeutta bonusohjelmaan osallistumiseen ei voida vaatia. ROTHENBERGER pidättää
erityisen oikeuden poistaa ja sulkea väärin käytetyn käyttäjätilin. Siihen asti kerättyjä
pisteitä ei lunasteta. Jos koodi on jo lunastettu, sitä ei voida vaihtaa bonuspisteiksi.
Bonuspisteitä ei voida maksaa käteisenä. Osallistujaa kohti saadaan lunastaa enintään
1000 pistettä. Asiasta ei voida valittaa oikeuteen.

4.

Tietoja tietosuojasta:
a)

Vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava: Tietosuojalakien ja erityisesti EU:n
tietosuoja-asetuksen tarkoittama vastaava elin on ROTHENBERGER AG,
Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Saksa. Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
ROTHENBERGER AG, Tietosuojavastaava, Spessartstraße 2 - 4, 65779
Kelkheim, Saksa sekä dataprotection@rothenberger.com.

b)

Käsittelyn tarkoitus: Käsittelemme bonusohjemaan rekisteröityessäsi antamiasi
henkilökohtaisia tietoja bonusohjelman käsittelyyn ja tarpeellisten tietojen
lähettämiseen sinulle.

c)

Oikeusperuste: Rekisteröidyttäessä annettavien tietojen käsittely perustuu
antamaasi suostumukseen (GDPR Art. 6 osa. 1 lit. a).

d)

Vastaanottaja: Tietojen vastaanottajia ovat bonusohjelmaan organisatorisesti
liittyvät ROTHENBERGER AG:n tytäryhtiöt sekä tarvittaessa teknisten palvelujen
tuottajat, jotka käsittelevät toimeksiantojamme.

e)

Säilytysaika: Sinun tietosi säilytetään niin kauan kuin olet rekisteröitynyt etkä siis
peruuta osallistumista bonusohjelmaan. Tiedot poistetaan sen jälkeen, mikäli
säilyttämiselle ei ole lakisääteisiä velvoitteita. Voit pyytää tietojesi poistamista
milloin hyvänsä ja siten lopettaa osallistumisesi bonusohjelmaan alla olevan
mukaisesti.

f)

Asianomaisten oikeudet: Sinulla on oikeus saada tietoja tallentamistamme
henkilökohtaisista tiedoistasi, pyytää niiden oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista, vastustaa tietojen käsittelyä ja pyytää tietojen siirrettävyyttä
(tietosuoja-asetuksen mukaisesti, vrt. art. 15-21 GDPR). Voit peruuttaa tietojesi
käsittelyluvan milloin hyvänsä, jo peruuttaminen on voimassa tulevaisuudessa.
Silloin et voi enää osallistua bonusohjelmaan. Peruuttaminen ei koske lupaan
perustuvaa käsittelyä luvan peruuttamiseen asti.
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Voit osoittaa valituksen milloin hyvänsä esim. asuinpaikkasi tietosuojavaltuutetulle
tai meistä vastaavalle viranomaiselle.
g)

Automatisoitu päätöksenteko: Tietojasi
päätöksentekoon (esim. profilointiin).

ei

käytetään

automaattiseen

h)

Antaminen määrätty tai vaaditaan: Luovutat henkilökohtaiset tietosi
vapaaehtoisesti yksinomaan suostumuksesi perusteella. Emme voi taata pääsyä
bonusohjelmaan ilman henkilökohtaisten tietojen antamista.

i)

Tietosuojayhteystiedot: Jos sinulla on kysyttävää tai muuta asiaa tietosuojasta,
käytä osoitetta dataprotection@rothenberger.com.

Kohdan 1 mukainen maaluettelo:
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Espanja
Itävalta
Italia
Kreikka

Kroatia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Portugal
Puola
Ranska

Romania
Ruotsi
Saksa
Slovakia
Slovenia
Suomi
Sveitsi

Tanska
Tsekki
United Kingdom
Unkari
Viro
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