REGULAMIN PROGRAMU „KLUB MIŁOŚNIKÓW PORCELANY”
1. Organizatorem Programu „Klub Miłośników Porcelany”, zwanym dalej „Programem”, jest Ceramica Group
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gołębia 3/7, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Programu może zostać każda pełnoletnia osoba spełniająca wymagania określone
niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firm bezpośrednio z nim
powiązanych.
4. Uczestnikiem programu może zostać osoba, która:
- prawidłowo wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.rosenthal.pl lub
papierowy formularz zgłoszeniowy dostępny w autoryzowanych salonach Rosenthal w Polsce, których
aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.rosenthal.pl oraz wypełniony formularza przekaże
Organizatorowi,
- uzyska indywidualny numer członkowski przyznawany przez Organizatora po weryfikacji formularza
zgłoszeniowego.
5. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
Organizator zaakceptuje tylko prawidłowo wypełniony i zawierający wszystkie wymagane dane formularz.
Wypełniając formularz Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie związanym z uczestnictwem w Programie, a także na wykorzystywanie ich w celach
marketingowych i promocyjnych, w tym na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane
osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz Polityce Ochrony Danych Osobowych przewidzianej dla Programu. Uczestnik Programu ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pośrednictwem strony internetowej
www.rosenthal.pl. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania jego
danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza zgłoszeniowego przekazanego przez
uczestnika w każdym uzasadnionym przypadku, do których zalicza się między innymi: niekompletne lub
nieczytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo
posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
7. Przed wypełnieniem i przekazaniem formularza zgłoszeniowego Uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. Wypełnienie i przekazanie formularza przez
Uczestnika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami Programu za pośrednictwem
korespondencji pocztowej kierowanej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres zamieszkania, kontaktu
telefonicznego oraz drogi elektronicznej (e-mail).
9. Uczestnik Programu otrzymuje informacje o nowościach, promocjach i ofertach, także tych,
przygotowanych specjalnie dla uczestników Programu. Ponadto Uczestnik może na bieżąco otrzymywać
drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez
Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do
Programu lub w trakcie trwania Programu.
10. Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych
dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według
wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od
decyzji Organizatora.
11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie
Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Uczestnictwo kończy się z chwilą doręczenia
Organizatorowi takiego oświadczenia
12. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie
przestrzega Regulaminu lub podał w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwe dane.
13. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie trwania
Programu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizator udostępni tekst zmienionego
Regulaminu w autoryzowanych salonach Rosenthal oraz na stronie internetowej www.rosenthal.pl.
14. Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Programu oraz
jest uprawniony do zakończenia Programu w dowolnym momencie i z tego tytułu Uczestnikom nie
przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.

