Podmienky účasti a informácie o ochrane údajov pre bonusový
program spoločnosti ROTHENBERGER
1.

Oprávnená osoba na účasť v bonusovom programe spoločnosti ROTHENBERGER je
každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek osemnásť rokov a žije v EÚ alebo vo Švajčiarsku
(pozrite zoznam krajín na konci týchto podmienok účasti). Všetci zamestnanci skupiny
ROTHENBERGER sú vylúčení z účasti. Všetci predajcovia a sprostredkovatelia, ako aj
ich zamestnanci sú tiež vylúčení z účasti.

2.

Bonusový program spoločnosti ROTHENBERGER sa uskutočňuje bez časového
obmedzenia. Majte však na pamäti platnosť stieracej karty vo vašom balíčku. Spoločnosť
ROTHENBERGER si vyhradzuje právo zrušiť bonusový program s výpovednou lehotou
4 týždne. Ak by bol bonusový program zrušený, účastníci dostanú informácie o tejto
skutočnosti, ako aj o možnosti preplatenia bodov nahromadených počas lehoty.
Registrovaný kód sa môže vymeniť za prémiu v priebehu dvoch rokov. Po uplynutí tohto
obdobia skončí platnosť.

3.

Na bonusový program nie je žiadny nárok na účasť. Spoločnosť ROTHENBERGER si
vyhradzuje právo vymazať alebo zablokovať používateľské konto v prípade zneužitia.
Doposiaľ zozbierané body sa nenahradia. Ak bol kód už vymenený, neexistuje nárok na
premenu na bonusové body. Hotovostné vyplatenie bonusových bodov nie je možné. Na
jedného účastníka sa môže vymeniť maximálne 1 000 bodov. Právny proces je vylúčený.

4.

Informácie o ochrane osobných údajov:
a)

Zodpovedná osoba a osoba zodpovedná za ochranu údajov: Zodpovedným
orgánom v zmysle právnych predpisov na ochranu údajov, najmä všeobecným
nariadením EÚ o ochrane údajov (VNOÚ), je spoločnosť ROTHENBERGER AG,
Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Nemecko. Úradník pre ochranu údajov je k
dispozícii v spoločnosti ROTHENBERGER AG, osoba zodpovedná za ochranu
údajov, Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Nemecko aj na adrese
dataprotection@rothenberger.com.

b)

Účel spracovania: Na zrealizovanie bonusového programu a zaslanie informácií
na tento účel spracovávame osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii do
bonusového programu.

c)

Právny základ: Spracovanie údajov vložených počas registrácie sa uskutočňuje
na základe vášho súhlasu (§ 6 ods. 1 písm. VNOÚ).

d)

Príjemca:
Príjemcami
údajov sú
dcérske spoločnosti spoločnosti
ROTHENBERGER AG, ktoré sú organizačne zapojené do bonusového programu
a v prípade potreby aj poskytovateľov technických služieb, ktorí pracujú pre nás
ako spracovatelia.

e)

Doba uloženia: Vaše údaje uchovávame tak dlho, kým zostanete registrovaný, t.
j. neodhlásite sa z bonusového programu. Potom sa vymažú, pokiaľ tomu nebránia
právne požiadavky na uloženie. Môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich
údajov a tým ukončiť svoju účasť v bonusovom programe, pozrite nižšie.

f)

Práva dotknutej osoby: Máte právo na informácie o vašich osobných údajoch,
ktoré sme uložili, na nápravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, na
námietky voči spracovaniu a na právo na prenos údajov (v každom prípade v
súlade s VNOÚ, pozrite článok 15-21 VNOÚ). Váš súhlas so spracovaním údajov
môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ale už sa nemôžete
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zúčastniť na bonusovom programe. Zrušenie nemá vplyv na spracovanie
vykonané na základe súhlasu až do zrušenia.
Kedykoľvek môžete kontaktovať regulačný orgán so sťažnosťou, ako napr.
príslušný orgán dohľadu federálneho štátu v mieste vášho bydliska alebo orgán
zodpovedný za nás ako zodpovedné miesto.
g)

Automatizované rozhodovanie: Neuskutočňuje sa automatické rozhodovanie
(napr. profilovanie) s vašimi údajmi.

h)

Predpísané alebo požadované ustanovenie: Poskytovanie vašich osobných
údajov sa uskutočňuje dobrovoľne, len na základe vášho súhlasu. Bez poskytnutia
vašich osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť prístup k bonusovému
programu.

i)

Kontakt na ochranu osobných údajov: Ak máte otázky a návrhy týkajúce sa
ochrany
údajov,
kontaktujte
spoločnosť
na
adrese
dataprotection@rothenberger.com.

Zoznam krajín podľa číslic 1.:
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Chorvátsko
Dánsko
Estónsko
Fínsko

Francúzsko
Grécko
Holandsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko

Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko

Španielsko
Spojené kráľovstvo
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
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