Warunki uczestnictwa i informacje dotyczące ochrony danych w
programie bonusowym ROTHENBERGER
1.

Uprawnionymi do udziału w programie bonusowym ROTHENBERGER są wszystkie
osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat i ich miejscem zamieszkania jest UE lub
Szwajcaria (patrz lista krajów na końcu niniejszych Warunków uczestnictwa). Wyłączeni
z uczestnictwa w programie są wszyscy pracownicy grupy ROTHENBERGER. Z
uczestnictwa w programie wyłączeni są również wszyscy dystrybutorzy i pośrednicy, jak
również ich pracownicy.

2.

Program bonusowy ROTHENBERGER nie ma ograniczenia czasowego. Należy jednak
pamiętać o dacie ważności zdrapki zawartej w pakiecie. Firma ROTHENBERGER
zastrzega sobie prawo do zakończenia programu bonusowego z okresem
powiadomienia wynoszącym 4 tygodnie. W przypadku zakończenia programu
bonusowego uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie i będą mieć możliwość
wykorzystania zgromadzonych do tego czasu punktów w przeciągu wyznaczonego
okresu. Zarejestrowany kod można wymienić na premię w ciągu dwóch lat. Po upływie
tego okresu jego ważność wygasa.

3.

Nie ma obowiązku brania udziału w programie bonusowym. Firma ROTHENBERGER
zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta użytkownika w przypadku
jego niewłaściwego użycia. W takim przypadku nie będzie możliwości wykorzystania
zgromadzonych do tego czasu punktów. Po wykorzystaniu kodu nie ma możliwości
konwersji na punkty bonusowe. Zamiana punktów bonusowych na gotówkę nie jest
możliwa. Jeden uczestnik może zrealizować maksymalnie 1000 punktów. Dochodzenie
racji drogą prawną jest wykluczone.

4.

Informacja o ochronie danych osobowych:
a)

Organ odpowiedzialny i Inspektor ds. ochrony danych: Organem
odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, w szczególności przepisów Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie
danych (RODO), jest firma ROTHENBERGER AG, Spessartstraße 2 - 4, 65779
Kelkheim, Niemcy. Z Inspektorem ds. ochrony danych można skontaktować się,
pisząc na adres ROTHENBERGER AG, Inspektor ochrony danych,
Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Niemcy, jak również wysyłając wiadomość
e-mail na adres dataprotection@rothenberger.com.

b)

Cel przetwarzania: Przekazane przez Ciebie podczas rejestracji do programu
bonusowego dane osobowe przetwarzamy w celu możliwości realizacji programu
bonusowego oraz do wysyłania do Ciebie niezbędnych informacji z tym
związanych.

c)

Podstawa prawna: Przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych odbywa
się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO).

d)

Odbiorca: Odbiorcami danych są spółki zależne grupy ROTHENBERGER AG,
które są zaangażowane w organizację programu bonusowego, a także ewentualni
dostawcy usług technicznych, którzy w naszym imieniu będą realizować
przetwarzanie danych.

e)

Czas przechowywania: Dane użytkowników przechowujemy tak długo, jak długo
są oni zarejestrowani, tzn. dopóki nie zrezygnują z uczestnictwa w programie
bonusowym. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa dane zostaną usunięte, o ile
nie wykluczają tego żadne wymogi prawne dotyczące przechowywania. W
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dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, a
tym samym zrezygnować z uczestnictwa w programie bonusowym (patrz poniżej).
f)

Prawa osób zainteresowanych: Masz prawo do uzyskania informacji o
przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, a także do poprawiania,
usuwania lub ograniczenia przetwarzania danych, do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych i do ich przenoszenia (w każdym przypadku zgodnie z
RODO, patrz art. 15–21 RODO). Zgodę na przetwarzanie danych możesz odwołać
w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku Twoje
uczestnictwo w programie bonusowym zostanie zakończone. Odwołanie zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie danych przeprowadzone do czasu odwołania na
podstawie udzielonej wcześniej zgody.
W każdej chwili możesz skontaktować się z organem nadzorczym w celu złożenia
skargi, np. z właściwym organem nadzorczym w Twoim miejscu zamieszkania lub
z organem odpowiedzialnym za naszą firmę.

g)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie ma miejsca zautomatyzowane
podejmowanie decyzji (na przykład na potrzeby profilowania) co do wykorzystania
Twoich danych osobowych.

h)

Wymagane udostępnianie danych: Udostępnianie nam danych osobowych jest
dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
Bez udostępnienia nam Twoich danych osobowych nie mamy możliwości
włączenia Cię do programu bonusowego.

i)

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych: W razie pytań lub sugestii
dotyczących ochrony danych prosimy o przesłanie wiadomości na adres
dataprotection@rothenberger.com.

Lista krajów od cyfry 1.:
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia

Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Litwa
Łotwa

Luksemburg
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia

Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
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