Deelnemingsvoorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie
voor het ROTHENBERGER-bonusprogramma
1.

Deelname aan het bonusprogramma van ROTHENBERGER is voor elke natuurlijke
persoon die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en woont in de EU of Zwitserland
(zie de landenlijst aan het einde van deze deelnemingsvoorwaarden). Alle werknemers
van de ROTHENBERGER-groep zijn uitgesloten van deelname. Alle dealers en
tussenhandelaren evenals hun werknemers zijn tevens uitgesloten van deelname.

2.

Het bonusprogramma ROTHENBERGER vindt plaats zonder tijdslimiet. Houd echter
rekening met de geldigheid van de kraskaart in uw pakket. ROTHENBERGER behoudt
zich het recht voor het bonusprogramma te beëindigen met een opzegtermijn van 4
weken. Als het bonusprogramma wordt beëindigd, ontvangen de deelnemers hierover
informatie en de mogelijkheid om de tot dan toe geaccumuleerde punten binnen de
deadline te verzilveren. De geregistreerde code kan binnen twee jaar worden
ingewisseld voor een premie. Na deze periode vervalt de geldigheid.

3.

Er is geen recht op deelname aan het bonusprogramma. ROTHENBERGER behoudt
zich met name het recht voor om het gebruikersaccount te verwijderen of blokkeren in
geval van misbruik. De tot dan toe verzamelde punten worden niet ingewisseld. Als de
code al is ingewisseld, is er geen recht op een conversie naar bonuspunten. Een
contante betaling van de bonuspuntbalans is niet mogelijk. Per deelnemer kunnen
maximaal 1.000 punten worden ingewisseld. Het juridische proces is uitgesloten.

4.

Informatie gegevensbescherming:
a)

Verantwoordelijke en opdrachtgever
voor gegevensbescherming:
Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake
gegevensbescherming, in het bijzonder de EU-verordening inzake
gegevensbescherming (AVG), is ROTHENBERGER AG, Spessartstraße 2 - 4,
65779 Kelkheim, Duitsland. De functionaris voor gegevensbescherming is
bereikbaar bij ROTHENBERGER AG, De functionaris voor gegevensbescherming,
Spessartstraße
2
4,
65779
Kelkheim,
Duitsland
en
dataprotection@rothenberger.com.

b)

Doel van de verwerking: We verwerken de persoonlijke gegevens die door u zijn
verstrekt bij de registratie voor het bonusprogramma voor de verwerking van het
bonusprogramma en om u de benodigde informatie te sturen.

c)

Juridische basis: De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn
ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lid a AVG).

d)

Ontvanger: De ontvangers van de gegevens zijn de dochterondernemingen van
ROTHENBERGER AG die organisatorisch betrokken zijn bij het bonusprogramma
en, indien nodig, technische dienstverleners die voor ons als verwerkers werken.

e)

Bewaartijd: We slaan uw gegevens op zolang u geregistreerd blijft, d.w.z. u meldt
zich niet af bij het bonusprogramma. Daarna worden ze verwijderd, voor zover
geen wettelijke opslagvereisten dit uitsluiten. U kunt te allen tijde om verwijdering
van uw gegevens verzoeken en daarmee uw deelname aan het bonusprogramma
beëindigen, zie hieronder.

f)

Rechten van betrokkenen: U hebt recht op informatie over uw persoonlijke
gegevens die door ons zijn opgeslagen, aan rectificatie, verwijdering of beperking
van verwerking, aan bezwaar tegen de verwerking en het recht op
gegevensportabiliteit (in elk geval in overeenstemming met de AVG, zie Art 15-21
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AVG). Uw toestemming voor gegevensverwerking kan te allen tijde voor de
toekomst worden ingetrokken. Maar u kunt niet langer deelnemen aan het
bonusprogramma. De herroeping heeft geen invloed op de verwerking op basis
van de toestemming tot de herroeping.
U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met een regelgevende instantie
met een klacht, bijv. aan de bevoegde toezichthoudende instantie of aan de
autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.
g)

Geautomatiseerde besluitvorming: Er is geen geautomatiseerde besluitvorming
(bijvoorbeeld profilering) met uw gegevens.

h)

Voorschriften en bepalingen: Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is
vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw
persoonlijke gegevens, kunnen we u geen toegang verlenen tot het
bonusprogramma.

i)

Privacy Contact: Neem voor vragen en suggesties over gegevensbescherming
contact op met dataprotection@rothenberger.com.

Landenlijst volgens sectie 1:
België
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk

Griekenland
Hongarije
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg

Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije

Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
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