Regulamin Programu Motywacyjnego BAUMIT KLUB HURT
(dalej: „Regulamin”)

§1 Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem programu motywacyjnego pn. „Baumit Klub Hurt” (dalej: Program) jest
MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, NIP: 7781226405, o kapitale zakładowym w
wysokości 244 444,40 zł opłaconym w całości (dalej: Organizator).
1.2 Organizator działa na zlecenie Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
(dalej: Partner).
1.3 Program organizowany jest w celu promowania programu lojalnościowego pn. „BAUMIT
KLUB” skierowanego do przedsiębiorców nabywających produkty marki „Baumit”, który
przeprowadzany jest na podstawie zasad opisanych w odrębnym regulaminie.
1.4 Program organizowany jest w okresie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021
r. (dalej: okres trwania Programu). Czynności związane z wydawaniem nagród oraz
rozpatrywaniem reklamacji zakończa się do dnia 11 marca 2022 r.
1.5 Program przeprowadzany jest w punktach handlowych znajdujących się na terenie Polski
i dystrybuujących produkty marki „Baumit” (dalej: Dystrybutorzy).
1.6 Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych i zamieszkałe w Polsce, które są zatrudnione (bez względu na
podstawę prawną tego zatrudnienia) przez Dystrybutora, a w ramach powierzonych
obowiązków odpowiadają za obsługę klienta
i sprzedaż produktów w tym punkcie handlowym (dalej: Uczestnicy).
1.7 W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie
ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo,
małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem, a także
powinowatych w takim samym stopniu jak ww. osoby.
1.8 Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej pod adresem
www.baumitklub.pl (dalej: strona internetowa Programu). Organizator prowadzi ponadto
infolinię pod numerem telefonu: +48 505 414 844 czynną w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz. od 10:00 do 16.00. Wszelkie pytania dotyczące Programu można przesyłać
również na adres: hurt@baumitklub.pl.
§2 Rejestracja w Programie
2.1 Aby zgłosić udział w Programie Uczestnik powinien w okresie trwania Programu
zarejestrować się na stronie internetowej Programu poprzez prawidłowe wypełnienie i
wysłanie formularza rejestrowego.

2.2 Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących
informacji:
2.2.1 imię i nazwisko Uczestnika,
2.2.2 adres e-mail, a także numer telefonu komórkowego, który umożliwia
bezpośredni kontakt
z Uczestnikiem,
2.2.3 wskazanie nazwy (firmy) oraz numeru NIP Dystrybutora, u którego Uczestnik
jest zatrudniony,
2.2.4 podanie adresu e-mail swojego bezpośredniego przełożonego (np. właściciela
punktu handlowego lub kierownika);
2.2.5 złożenie następujących oświadczeń (każdego z osobna):
2.2.5.1 „Zapoznałem się z regulaminem Programu oraz akceptuję jego treść”;
2.2.5.2 „Oświadczam, że uzyskałem zgodę mojego bezpośredniego przełożonego
(pracodawcy lub kierownika) na udział w Programie”.
2.3 Udział Uczestnika w Programie uzależniony jest od wyrażenia na to zgody przez
bezpośredniego przełożonego Uczestnika, w tym zwłaszcza właściciela punktu handlowego
lub kierownika tego punktu. W związku z tym, z chwilą przesłania przez Uczestnika
formularza rejestracyjnego na adres e-mail podany zgodnie z pkt 2.2.4. Regulaminu zostanie
wysłana wiadomość zawierająca informację o rejestracji Uczestnika do Programu. W
odpowiedzi na otrzymaną wiadomość bezpośredni przełożony Uczestnika może wyrazić
sprzeciw wobec jego udziału w Programie. Brak odpowiedzi bezpośredniego przełożonego
na ww. wiadomość w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania uznaje się za udzielenie
zgody na udział Uczestnika w Programie.
Niezależnie od powyższego, sprzeciw wobec udziału Uczestnika w Programie może zostać
zgłoszony na każdym etapie trwania Programu. W takim przypadku Uczestnik zostanie
wykluczony z dalszego udziału w Programie.
2.4 Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych formularzy rejestrowych. W sytuacji
powzięcia wątpliwości dotyczących zgłaszającego, Organizator może zobowiązać go do
przedstawienia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych dodatkowych
wyjaśnień, w tym zwłaszcza informacji lub dokumentów, niezbędnych do zweryfikowania
jego zatrudnienia u Dystrybutora.
2.5 Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji, Organizator poinformuje Uczestnika na
podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz numer telefonu o zarejestrowaniu go
w Programie oraz utworzy indywidualne konto Uczestnika w ramach jego udziału w
Programie. Na adres mailowy oraz numer telefonu Uczestnik otrzyma również dane
dostępowe do swojego konta – login oraz hasło.
2.6 Dla Uczestników Programu, którzy brali udział w Programie w 2020 roku
warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie w 2021 roku jest zaktualizowanie

swoich danych wskazanych w punkcie 2.2 powyżej – z wykluczeniem możliwości edycji
numeru NIP,
akceptacja Regulaminu Programu i wyrażenie zgody na przekazywanie informacji
handlowych i marketingowych (kontakt telefoniczny i mailowy) związanych z ofertami
i promocjami w ramach Programu.
2.7 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Członka Programu
jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w Programie.
§3 Nagrody
3.1 Nagrodami w Programie są premie pieniężne wydawane w postaci zasilenia karty prepaid
(dalej: Karta).
3.2 Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z Karty prepaid ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem jej użytkowania stosowanym przez bank, który jest wystawcą Karty. Uczestnik
może korzystać ze środków zgromadzonych na Karcie poprzez dokonywanie płatności
bezgotówkowych lub poprzez wypłatę z dowolnego bankomatu. Wszelkie roszczenia
związane z korzystaniem z Karty powinny być kierowane do banku, który wydał Kartę,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Stan salda
Karty Uczestnik może sprawdzić za pośrednictwem usług oferowanych przez bank, który
wydał Kartę. Środki pieniężne na Karcie powinny zostać wykorzystane przed upływem
terminu jej ważności. Termin ważności Karty określony jest na jej awersie. W trakcie
realizacji Programu Organizator dopuszcza możliwość wymiany kart przedpłaconych tj.
wymiany kart Visa na karty Mastercard, przy zachowaniu przez Członków Programu pełni ich
praw nabytych w trakcie Programu. Do momentu wprowadzenia nowych kart
przedpłaconych, Członkowie Programu mogą korzystać z zamówionych do tej pory kart na
obowiązujących warunkach. Organizator na własny koszt dokona wymiany przedmiotowych
kart oraz przelewu środków zgromadzonych na nich przez Członka Programu.3.3 W związku z
otrzymaniem nagrody w Programie Uczestnicy otrzymają od Organizatora informację PIT-11
uwzględniającą wszystkie zdobyte w Programie świadczenia. Informacja PIT-11, obejmująca
świadczenia otrzymane w ramach Programu w 2021 r. zostanie przesłana do Uczestnika (do
dnia 1 marca 2022 r.) oraz do właściwego dla Uczestnika urzędu skarbowego (do dnia 1
lutego 2022 r.). Uczestnik powinien samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego
od otrzymanych nagród w zeznaniu podatkowym za 2021 rok, w którym świadczenia te
powinny zostać wykazane jako dochód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
§4 Zasady przyznawania nagród w Programie
4.1 W ramach Uczestnictwa w Programie Organizator przyznaje Uczestnikom punkty za
wykonywanie określonych zadań. Zgromadzone punkty Uczestnicy mogą wymienić na
nagrody (premie pieniężne zasilone na Karcie). Uczestnicy mogą uzyskać punkty za
wykonywanie następujących zadań:
4.1.1 rekomendowanie klientom (przedsiębiorcom, którzy kupują produkty „Baumit”
dla celów prowadzonej działalności gospodarczej; dalej: Wykonawcy) wzięcia udziału

w programie pn. „Baumit Klub” zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie tego
programu oraz
4.1.2 wykonywanie innych aktywności, które są bieżąco komunikowane przez
Organizatora za pośrednictwem strony internetowej Programu.
4.2 Punkty za wykonanie zadania, o którym mowa w pkt 4.1.1 Regulaminu zostaną przyznane
na koncie Uczestnika, pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
4.2.1 Uczestnik zaprosi do udziału w programie „Baumit Klub” nowego Wykonawcę,
tj. takiego, który nie dokonywał wcześniej zgłoszenia do programu „Baumit Klub” i nie
jest jeszcze uczestnikiem tego programu, przy czym kategoria podmiotów tu
wskazanych obejmuje także wszystkich Wykonawców, którzy zostali zgłoszeni przez
Uczestnika do Programu w roku 2020, ale się w nim nie zarejestrowali; w przypadku
Wykonawców, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy ci traktowani
są jako Wykonawcy zgłoszeni w edycji 2021 i nie ma konieczności ponownego
zgłaszania ich przez Uczestnika do Programu, o ile do dnia 28.02.2021 roku Uczestnik:
a) zaktualizuje dane wskazane w punkcie 2.2 powyżej,
b) zaakceptuje Regulamin Programu,
c) wyrazi zgodę na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych
(kontakt telefoniczny i mailowy) związanych z ofertami i promocjami w
ramach Programu.
(dokonanie wskazanych powyżej czynności po dniu 28.02.2021 roku będzie
skutkować koniecznością ponownego zgłoszenia Wykonawców przez Uczestnika),
oraz
4.2.2 zaproszony Wykonawca do dnia 31 grudnia 2021 r. spełni wszystkie warunki
formalne zgłoszenia się do programu „Baumit Klub” oraz do dnia 31 stycznia 2022 r.
zarejestruje w nim co najmniej jedną fakturę dokumentującą zakup wskazanych w
regulaminie programu „Baumit Klub” produktów premiowanych marki „Baumit”,
która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez organizatora tego programu (tj.
uzyska status „zaakceptowana” i na jej podstawie Wykonawcy zostaną przyznane
punkty) – na warunkach określonych w regulaminie tego programu.
4.3 Za każdego nowego uczestnika (Wykonawcę) skutecznie pozyskanego do programu
„Baumit Klub” zgodnie z pkt 4.2 Regulaminu Uczestnikowi zostanie przyznanych 5.000
punktów w Programie. Liczba punktów możliwych do zdobycia za wykonywanie aktywności,
o których mowa w pkt 4.1.2 Regulaminu będzie każdorazowo podawana wraz z informacją o
szczegółach tego zadania.
4.4 Uczestnik może wymienić punkty zgromadzone w Programie na nagrody (premie
pieniężne) zgodnie z zasadą, że każde 5.000 punktów to równowartość 50 zł, z tym jednak
zastrzeżeniem, że prawo do wymiany punktów na premie pieniężne Uczestnik nabywa
dopiero z chwilą zgromadzenia na swoim koncie minimum 5.000 punktów. Jeśli Uczestnik w
okresie trwania Programu nie zgromadzi minimalnej liczby punktów (5.000) lub
zgromadzone przez niego punkty nie stanowią pełnej wielokrotności liczby 5.000, wówczas
nie przysługuje mu prawo do wymiany tych punktów na nagrody.

4.5 Uczestnik może dokonać wymiany punktów na nagrody w dowolnym momencie okresu
trwania Programu, ale nie później niż do 15.02.2022 r. Wymiana punktów następuje w
formie złożenia zamówienia na nagrodę po zalogowaniu się na konto Uczestnika i
wypełnieniu formularza zamówienia, co wymaga szczególnie podania danych niezbędnych
do wystawienia informacji PIT-11. Z chwilą zrealizowania zamówienia na nagrodę stan konta
punktowego Uczestnika zostaje pomniejszony o liczbę punktów wynikającą z danego
zamówienia.
4.6 Przy pierwszym zamówieniu nagrody na adres korespondencyjny wskazany przez
Uczestnika w formularzu zamówienia zostanie wysłana Karta, a podany numer telefonu
posłuży do jej aktywacji. Wraz z Kartą Uczestnik otrzymuje instrukcję jej aktywacji i
zobowiązany jest poinformować Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS (zgodnie z
instrukcją dołączona do Karty) o otrzymaniu przesyłki zawierającej Kartę.
4.7 Realizacja zamówień na nagrody następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia
przez Uczestnika zamówienia, przy czym pierwsze zamówienie realizowane jest w terminie 3
dni roboczych od dnia wysłania przez Uczestnika SMS’a z potwierdzeniem otrzymania Karty,
zgodnie z pkt 4.6 Regulaminu.
4.8 Każdy Uczestnik może na bieżąco sprawdzać stan swojego konta (liczbę zgromadzonych
punktów) logując się na stronie internetowej Programu.
4.9 W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących postępowania Uczestnika, które to
postępowanie naruszałoby postanowienia Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo
zawieszenia konta Uczestnika do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. W
ramach postępowania wyjaśniającego Organizator ma prawo wymagać od Uczestnika
dostarczenia dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień. Na czas postępowania
wyjaśniającego w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawidłowego postępowania
Uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania wydania
Uczestnikowi nagrody w Programie. W każdym przypadku wstrzymania wydania nagrody z
ww. przyczyn, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem uzasadnienia.
Wstrzymanie wydania nagrody w Programie trwa do chwili zakończenia postępowania
wyjaśniającego prowadzonego przez Organizatora oraz usunięcia ich przyczyny.
4.10 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego sposobu ani formy
wydania nagrody.
§5 Zasady postępowania reklamacyjnego
5.1 Uczestnik Programu przez cały okres jego trwania może zgłaszać reklamacje co do jego
przebiegu, jednakże nie później niż do 4 marca 2022 r. (decyduje data doręczenia do
Organizatora).
5.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod
adresem: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań, z dopiskiem „Klub Baumit
Hurt – Reklamacja” lub mailowo na adres hurt@baumitklub.pl.
5.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę firmy
(Dystrybutora), w której Uczestnik jest zatrudniony, adres do korespondencji (jeśli

reklamacja została przesłana listem poleconym), a także opis sprawy, której dotyczy
reklamacja oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
5.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.
5.5 Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację
zostanie powiadomiona o decyzji w taki sam sposób, w jaki złożyła reklamację.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika zgłaszającego
reklamację do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§6 Przetwarzanie danych osobowych
6.1 Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz Polityką prywatności dostępną na
stronie www.baumitklub.pl.
6.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Baumit sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (53-012), ul. Wyścigowa 56G.
6.3 Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są w celu przeprowadzenia
Programu i realizacji postanowień jego Regulaminu.
6.4 Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z
przeprowadzaniem Programu znajduje się w załączniku do Regulaminu.
§7 Postanowienia końcowe
7.1 Informacje o Programie udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej
Programu. Ponadto, Organizator udziela informacji w formie mailowej pod adresem:
hurt@baumitklub.pl.
7.2 Uczestnik Programu może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w
Programie. W tym celu Uczestnik powinien przesłać na adres MPL VERBUM S.A. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem „Baumit Klub Hurt – Rezygnacja”
pisemne (pod rygorem nieważności) oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie.
Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez Uczestnika. Na podstawie
oświadczenia o rezygnacji Organizator wykreśli daną osobę z grona Uczestników Programu.
7.3 Organizator Programu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku
naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, a także w przypadku, gdy Uczestnik
dopuści się jakichkolwiek:
7.3.1 działań naruszających dobra osobiste Partnera (np. renomę lub dobre imię), lub
7.3.2 działań naruszających prawa własności intelektualnej przysługujące Partnerowi
lub
7.3.3 czynów nieuczciwej konkurencji

- powodujących lub mogących spowodować szkodę majątkową lub niemajątkową dla
Partnera. Organizator nie będzie przyznawał punktów rozpoczynając od chwili, w której
podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu. O fakcie wykluczenia z Programu
Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. W razie wykluczenia Uczestnika,
Organizator ma ponadto prawo:
7.3.4 skierować do niego roszczenie o zwrot wszystkich środków nienależnie
przelanych na Kartę w trakcie trwania Programu,
7.3.5 zażądać unieważnienia Karty u jej wydawcy.
7.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Programu w czasie
trwania Programu, jeżeli jest to uzasadnione celem Programu i nie wpłynie na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Programie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników Programu. Ogłoszenie zmian Regulaminu nastąpi poprzez
stronę internetową Programu oraz wiadomość wysłaną na adresy e-mail podane przez
Uczestników w formularzu rejestracyjnym.
7.5 Regulamin jest jawny i dostępny na stronie internetowej Programu.
7.6 Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
7.7 Program stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921
Kodeksu cywilnego.
7.8 Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.
7.9 Program nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
7.10 Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, w
tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
7.11 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją
Programu BAUMIT KLUB HURT
1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu pn. „Baumit Klub Hurt”
(„Program”) jest Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław. Jeżeli
chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, napisz e-mail na
adres: info@baumit.pl lub wyślij list na adres: Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012
Wrocław.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu i realizacji
postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się

dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z faktu
przeprowadzania Programu. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla
celów marketingowych ww. administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie
oferty jego produktów lub usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich
danych chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań.
W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie
będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na
Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w celach marketingowych odbywa się na podstawie
tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w
przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną
zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celu komunikowania
oferty handlowej administratora Twoich danych. Dane osobowe będą zbierane również w
zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), tj. danych identyfikujących Uczestnika Programu na jego
koncie na stronie Internetowej Programu oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o
rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w
ramach Programu.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jako uczestnika Programu jest art. 6 ust. 1
lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji Programu, jego
rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c
RODO w celach rachunkowych oraz w celu archiwizacji dokumentów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Ewentualnie przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów
marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie
udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na takie przetwarzanie danych
możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc mail na adres: info@baumit.pl lub listownie na
adres: Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław. Pamiętaj, że cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
4. Administrator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Programu w zakresie niezbędnym do realizacji Programu (zwłaszcza określonym w pkt
wskazanym w pkt 2.2 i 4.5 e Regulaminu), na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Administratorem a Organizatorem.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Programie. Niepodanie
danych uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.
6. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Programu, a
także inne podmioty, przy pomocy których organizator Programu przeprowadza Program i
wydaje przewidzianej w nim nagrody, np. wystawca kart prepaid, urzędy skarbowe,
dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe itp.
Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do
przeprowadzenia Programu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym
podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy

przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia
rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i
spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
7.Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Programu jest zależny od
celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:
a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Programu dane osobowe uczestników
Programu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z
udziału w Programie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od dnia
powstania roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres
przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu,
jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed
takim roszczeniem;
b) dla celów związanych z wysyłaniem komunikatów marketingowych – do czasu
wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
c) w każdym przypadku dane osobowe uczestników Programu będą przechowywane
przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ
administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
8.Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem pod adresem email
info@baumit.pl lub listownie na adres: Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012
Wrocław.
9.Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś
podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające
Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.
10.Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na
podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw
możesz zgłosić poprze z kontakt z administratorem pod adresem e-mail info@baumit.pl lub
listownie na adres: Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław.

11.Do Programu prowadzona jest strona internetowa www.baumitklub.pl. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z jej korzystaniem
znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na ww. stronie.

