A ROTHENBERGER bónusz program részvételi feltételei és
adatvédelmi információi
1.

A ROTHENBERGER bónusz programjában minden 18. életévét betöltött személy részt
vehet, aki az EU-ban vagy Svájcban lakója (az országok felsorolása a részvételi
feltételek végén). A részvétel alól kizárt a ROTHENBERGER csoport valamennyi
munkatársa. A programban nem vehetnek részt a forgalmazók és köztes forgalmazók,
valamint azok munkatársai sem.

2.

A ROTHENBERGER bónusz programja időbeli korlátozás nélkül folyik. Mindazonáltal
figyeljen a csomagban levő kaparós kártya érvényességére. ROTHENBERGER
fenntartja magának a jogot, hogy a bónusz programot 4 hetes határidővel lezárja. Ha a
bónuszprogram véget ér, arról a résztvevők tájékoztatást kapnak, valamint lehetőséget
kapnak az addig gyűjtött pontok egy bizonyos határidőn belüli beváltására. A regisztrált
kód két éven belül váltható be valamilyen ajándékra. Ennek az időnek a letelte után lejár
az érvényesség.

3.

A bónuszprogramban való részvételre nem áll fenn jogosultság. A ROTHENBERGER
visszaélés esetén mindenekelőtt a felhasználói fiók törlésének vagy letiltásának jogához
ragaszkodik. Az addig összegyűjtött pontok nem válthatók be. Ha a kódot már
beváltották, annak bónuszpontokra történő átváltására nincs mód. A bónuszpont
egyenleg készpénzes kifizetésére nincs lehetőség. Egy résztvevő legfeljebb 1000 pontot
válthat be. A követelések jogi úton nem érvényesíthetők.

4.

Adatvédelmi információk:
a)

Felelős és adatvédelmi megbízott: Az adatvédelmi törvények, különösen az EU
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében felelős intézmény:
ROTHENBERGER AG, Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Németország. Az
adatvédelmi megbízott elérhető a ROTHENBERGER AG, Az adatvédelmi
tisztviselő, Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Németország címen, valamint a
dataprotection@rothenberger.com e-mail címen.

b)

Az adatkezelés célja: A bónusz programra regisztráláskor megadott személyes
adatait a bónusz program lebonyolításához és az ehhez szükséges információk
elküldésére használjuk.

c)

Jogalap: A regisztráláskor megadott személyes adatok kezelése beleegyezése
alapján történik (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés).

d)

Címzett: Az adatok címzettjei a ROTHENBERGER AG bónusz program
szervezésébe bevont leányvállalatai, valamint adott esetben azok a technikai
szolgáltató cégek, amelyek megbízásokat teljesítenek számunkra.

e)

Tárolás időtartama: Az adatait addig tároljuk, amíg a regisztrációját fenntartja,
azaz amíg nem lép ki a bónusz programból. Utána törlésre kerülnek, amennyiben
törvényes megőrzési kötelezettség nem áll útjában. Bármikor kérheti adatainak
törlését és ezzel együtt a bónusz programban történő részvételének befejezését,
lásd alább.

f)

Érintettek jogai: Joga van megismerni a nálunk tárolt személyes adatait és joga
van azok javítására, törlésére vagy a kezelésük korlátozására, a kezelésük elleni
tiltakozásra valamint joga van az adatok átruházhatóságára (mindenkor a GDPR
értelmében, vö. GDPR 15-21 cikkely). Az adatkezelésbe adott beleegyezését a
jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Ekkor azonban nem vehet
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tovább részt a bónusz programban. A visszavonás nem érinti a beleegyezés
alapján annak visszavonásáig történt adatkezelést.
Panasszal bármikor fordulhat a felügyeleti szervekhez, pl. a lakóhely szerint
illetékes felügyeleti hatósághoz vagy a mi esetünkben illetékes kijelölt hatósághoz.
g)

Automatikus döntéshozatal: Az
döntésfigyelést (pl. profilkészítés).

adataival

nem

végzünk

automatikus

h)

Megadás előírt vagy szükséges: Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása
önkéntesen történik, egyedül saját beleegyezése alapján. Személyes adatainak
megadása nélkül a bónusz programot nem tudjuk biztosítani.

i)

Adatvédelmi ügyintéző: Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések, javaslatok
esetén a következő címre fordulhat: dataprotection@rothenberger.com.

Az 1. pont szerinti országok jegyzéke:
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Észtország

Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Lengyelország
Lettország

Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Németország
Olaszország
Portugália
Románia

Spanyolország
Svájc
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
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