Regulamin wykorzystania Voucherów do sklepu CentrumRowerowe.pl
I.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin wykorzystania przez Klientów Voucherów (zwany dalej "Regulaminem")
określa zasady korzystania przez Klientów z Voucherów prezentowych.
2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
a) Organizator - Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145
Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000708589, posiadająca
kapitał zakładowy: 2.293.500,00 zł, NIP: 9532658437, Regon: 363292435, nr tel.:
52 582 22 22, adres e-mail: info@centrumrowerowe.pl.
b) Voucher prezentowy, Voucher – bon kwotowy sprzedawany przez Organizatora
podmiotowi zewnętrznemu i przekazywany dalej osobom trzecim.
c) Regulamin - niniejszy regulamin wykorzystania Voucherów.
d) Sklep

-

sklep

internetowy

prowadzony

przez

Organizatora

pod

adresem www.centrumrowerowe.pl, na zasadach określonych w regulaminie
Sklepu.

II. Zasady wykorzystania Voucherów
1. Organizator sprzedaje podmiotowi zewnętrznemu vouchery o wartości 50 zł i
wielokrotności tej kwoty.
2. Celem wykorzystania vouchera należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta
sklepu www.centrumrowerowe.pl telefonicznie pod numerem telefonu 52 363 40 50
lub mailowo na info@centrumrowerowe.pl.
3. Voucher można wykorzystać do zrealizowania pojedynczej płatności w pełnej kwocie.
Nie ma możliwości podziału kwoty z Vouchera na kilka płatności.
4. Voucher

można

wykorzystać

na

wszystkie

produkty

z

oferty

sklepu

www.centrumrowerowe.pl.
5. Minimalna kwota zamówienia, po obniżeniu wartości zamówienia z wykorzystaniem
vouchera, musi wynosić min. 1 zł brutto.
6. W przypadku dokonania zamówienia o wartości nieprzekraczającej wartości Vouchera,
niewykorzystana kwota przepada.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zakupionego towaru z wykorzystaniem Vouchera,
zwracany

jest

Voucher,

który

można

wykorzystać

ponownie

w

okresie

nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty otrzymania przez Organizatora zwrotu
pełnowartościowego towaru.
8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
9. Voucher ważny jest do końca roku, w który został on sprzedany przed Organizatora
podmiotowi zewnętrznemu.
10. Po wykorzystaniu Vouchera Klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia
zamówienia celem uregulowania opłaty.

III. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach realizacji Voucherów
Rowerowej Stolicy Polski jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez
Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym:
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
2. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów celem i przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozliczenia Voucherów prezentowych.
3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
a) Realizacja Voucherów prezentowych zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta
Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) Prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na
dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi
roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Klientów, ani też nie
przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w
przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep,
podmioty odpowiadające za realizację Voucherów prezentowych, dostawcy usług
marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe,
dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione
organy państwowe.

6. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub
gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych
Uczestników,

zawarte

są

w

polityce

(www.centrumrowerowe.pl/polityka-prywatnosci/).

Regulamin w formie pdf.

prywatności

Organizatora

