Regulamin
programu partnerskiego „DAB Club”
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując
do Programu.
I. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim
zostały użyte, nie wynika inaczej.
1.1. Organizator - Dab Pumps Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(64-100) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000517809, NIP 7010429926, REGON 147295091, Wysokość kapitału
zakładowego 500.000,00 zł.
1.2. Program – Program partnerski „DAB Club” organizowany przez Organizatora na zasadach
określonych w Regulaminie.
1.3. Urządzenia objęte Programem – urządzenia DAB, których aktualna lista dostępna jest
na www.dabclub.com.pl w zakładce Moje Konto.
1.4 Uczestnik – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie instalacji pomp i
systemów pompowych.
1.5 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331
Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz
wspólnicy spółki cywilnej działający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
1.6. Numer seryjny urządzenia – unikalny alfanumeryczny ciąg znaków zamieszczony na pompie.
1.7. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom na zasadach
określonych w Regulaminie.
1.8. Przelicznik punktowy – liczba punktów przyznawana za zakup, zbycie lub
wykorzystanie do realizacji inwestycji danego Produktu objętego Programem, na zasadach
określonych w Regulaminie.
1.9. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu zakupu produktów objętych
Programem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.10. Konto Uczestnika - konto założone przez Uczestnika w na stronie Organizatora Programu, do
którego Uczestnik loguje się za pośrednictwem loginu i hasła, a w którym zostają ujawnione jego dane
oraz informacje dotyczące zakupionych u Organizatora produktach i ilości posiadanych Punktów.
1.11. Katalog Nagród – lista nagród oferowanych w Programie wraz z informacją o zakresie punktów,
za które daną nagrodę można uzyskać. Katalog nagród jest aktualizowany przynajmniej raz na kwartał.
Aktualny Katalog Nagród Programu jest dostępny na www.dabclub.com.pl w zakładce Katalog
Nagród.1.12. Nagroda – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w
Katalogu Nagród Programu.
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1.13. Regulamin – Regulamin programu partnerskiego „DAB Club” z dnia 31.05.2020 roku.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Organizatorem Programu DAB Club jest Dab Pumps Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (64-100) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517809, NIP 7010429926,
REGON 147295091. Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł.
2.2. Program jest organizowany i przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2.3. Program trwa do jego zakończenia przez Organizatora. O terminie zakończenia programu jego
Uczestnicy zostaną poinformowani z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
2.4. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu Produktów objętych
Programem.
III. Uczestnicy Programu
3.1. Uczestnictwo w programie „DAB Club” jest bezpłatne i dobrowolne.
3.2. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. Warunkiem
przystąpienia do programu jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej
Organizatora: www.dabclub.com.pl, która następuje poprzez wypełnienie formularza danych
uczestnika oraz zatwierdzenia rejestracji przez Organizatora.
3.3. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność
gospodarczą w zakresie instalacji pomp oraz systemów pompowych.
3.4. Uczestnik z chwilą przystąpienia do programu nie staje się pracownikiem ani przedstawicielem
Organizatora, nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora,
reprezentować siebie i swojej działalności w imieniu Organizatora.
IV. Warunki uczestnictwa w Programie
4.1. Warunkiem przystąpienia do programu jest rejestracja w programie DAB Club
na www.dabclub.com.pl. Pełna rejestracja Uczestnika następuje poprzez wypełnienie formularza
na Koncie Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej www.dabclub.com.pl, a następnie
zatwierdzenia tej rejestracji przez Organizatora.
4.2. Podczas rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 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 (RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do prawidłowego przebiegu rejestracji.
4.3. W treści formularza rejestracyjnego należy wskazać:
a. Firmę przedsiębiorcy;
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b.
c.
d.
e.
f.

Adres firmy przedsiębiorcy
NIP przedsiębiorcy;
Imię i nazwisko osoby reprezentującej uczestnika w Programie;
Adres e-mail;
Numer telefonu.

4.4. Uczestnik podczas rejestracji dokonuje ustanowienia indywidualnego hasła.
4.5. Profil Uczestnika, który nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w pkt. 4.3 Regulaminu,
uznaje się za nieprawidłowy i nie zostanie zatwierdzony przez Organizatora, tym samym nie będzie
możliwe przystąpienie do Programu.
4.6. W przypadku zmiany danych ujawnionych w trakcie procesu rejestracji, Uczestnik jest
zobligowany do zmiany danych w Koncie Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej
www.dabclub.com.pl lub też poinformować Organizatora za pośrednictwem pocztowej przesyłki
poleconej na adres biura głównego Organizatora: DAB Pumps Poland sp. z o.o., ul. Janka Muzykanta
60, 02-188 Warszawa. W przypadku braku zmiany danych przez Uczestnika, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu dla Uczestnika szkody.
4.7. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
Programu w całości i zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad,
jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Programie.V. Konto Uczestnika
5.1. Konto służy identyfikacji Uczestnika, rejestracji zakupionych produktów DAB oraz przyznawaniu
Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika.
5.2. Każde Konto posiada indywidualny login, hasło dostępu, Saldo Punktowe i jest przypisane
konkretnemu Uczestnikowi Programu.
5.3. Za login uznaje się adres e-mail wskazany w Profilu Uczestnika.
5.4. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto. Każde Konto może posiadać tylko jeden login.
5.5. Uczestnik ma pełen dostęp do swojego Konta, a w szczególności do danych zawartych w Profilu
Uczestnika łącznie z ich edycją, poprzez stronę internetową www.dabclub.com.pl
5.6. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta na Konto innego
Uczestnika.
VI. Gromadzenie Punktów w Programie
6.1. Uczestnik zbiera Punkty na zasadach określonych Regulaminem od momentu przystąpienia do
Programu.
6.2. Uczestnik otrzymuje Punkty za każde zakupione i wprowadzone do programu urządzenie objęte
Programem, przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
6.3. W celu otrzymania Punktów za dokonany zakup (doładowanie Salda Punktowego) Uczestnik jest
zobowiązany potwierdzić dokonanie zakupu Produktu objętego Programem poprzez zarejestrowanie
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unikatowego numeru seryjnego znajdującego się na urządzeniu, na zasadach określonych w rozdziale
VII Regulaminu.
6.4. Punkty zgromadzone przez Uczestnika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od daty
ich przyznania. Przez okres 12 miesięcy od daty przyznania punktów Uczestnik jest zobowiązany
wykorzystać Punkty poprzez wymianę ich na Nagrody. Po upływie powyższego terminu Punkty, które
nie zostały wymienione na Nagrody, tracą ważność i są automatycznie usuwane z Salda Punktowego
Uczestnika. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatora.
6.5. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
Organizator poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej
www.dabclub.com.pl.
6.6 Organizator ma prawo przyznawania Uczestnikom Programu Punktów na zasadach ustalonych
odrębnie (np. podczas dodatkowych akcji promocyjnych).
6.7. Uczestnik Programu może w każdym czasie sprawdzić stan swojego Salda Punktowego za
pośrednictwem strony internetowej: www.dabclub.com.pl, poprzez zalogowanie się do Konta
Uczestnika.
6.8. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.
VII. Rejestracja urządzeń w programie
7.1. Każdy Uczestnik może zakupić dowolną ilość Urządzeń objętych Programem i w związku z tym
rejestrować dowolną ich liczbę.
7.2 Urządzenia powinny zostać zgłoszone w Programie w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu.
Urządzenia zgłaszane po upływie tego terminu, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora
w trakcie trwania Programu i nie zostaną za nie przyznane Punkty.
7.3. Każde prawidłowe zarejestrowanie Urządzenia skutkuje doładowaniem Salda Punktowego
Uczestnika zgodnie z obowiązującym w dniu zarejestrowania Przelicznikiem Punktowym.
7.4. Zasady rejestracji urządzeń poprzez stronę internetową www.dabclub.com.pl:
a. w polu przeznaczonym do dodawania urządzenia należy wpisać nazwę lub nr artykułu
urządzenia a następnie wybrać z listy
b. w polu nr seryjny należy wpisać unikatowy nr seryjny znajdujący się na zainstalowanym
urządzeniu
c. następnie należy uzupełnić pozostałe pola (data zakupu, nr faktury, miejsce zakupu)
oraz zatwierdzić zakup.
VIII. Wymiana Punktów na Nagrody
8.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników na Nagrody wskazane w obowiązującym w chwili
wymiany Punktów Katalogu Nagród.
8.2. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Uczestnikom nie
przysługuje też prawo żądania innych Nagród, niewymienionych w Katalogu Nagród, o takiej samej
wartości.
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8.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osobę trzecią.
8.4. Uczestnik może żądać wymiany Punktów zgromadzonych na swoim Koncie na Nagrodę, jeżeli
zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej najmniejszą liczbę Punktów
przypisanych danej Nagrodzie określonej w aktualnym Katalogu Nagród.
8.4. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie Salda Punktowego Uczestnika o liczbę
Punktów przypisanych danej Nagrodzie w Katalogu Nagród. Obniżenie Salda następuje z chwilą
zamówienia Nagrody.
8.5. Zasady zamawiania Nagród:
a. Konto Uczestnika, który chce wymienić Punkty na Nagrody, jest identyfikowane poprzez login
oraz hasło dostępu;
b. Uczestnik potwierdza chęć zamówienia Nagrody poprzez kliknięcie przycisku „Zamów
Nagrodę”, znajdującego się obok danej Nagrody w Katalogu Nagród.
8.6. Nagrody zostaną dostarczone na adres Uczestnika wskazany w Koncie Uczestnika,
za pośrednictwem pracownika Organizatora, chyba, że zostanie ustalone inaczej pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem.
8.7. Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w chwili doręczenia. W przypadku uszkodzenia
Nagrody lub niezgodności przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez
dostarczającego oraz Uczestnika.
8.8 Po zweryfikowaniu przesyłki w chwili doręczenia, sporządzany jest protokół odbioru Nagrody,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Protokół odbioru Nagrody
sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
8.10 Do Nagród wydawanych Uczestnikom Programu dołączane są karty gwarancyjne producentów
urządzeń. W przypadku, gdyby Nagroda okazała się być wadliwa, okoliczność tę należy zgłosić
bezpośrednio w punktach serwisowych producenta urządzenia. W przypadku konieczności
przedłożenia dowodu zakupu produktu producentowi, uczestnik może zwrócić się do Organizatora o
wydanie kopii dokumentu sprzedaży.
8.11. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom, za zebrane
przez nich Punkty, Nagrody nieprzewidziane w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród.
O warunkach wymiany Punktów na Nagrody spoza Katalogu Nagród Organizator powiadomi
Uczestników poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej www.dabclub.com.pl lub
mailem.
IX. Odpowiedzialność Organizatora
9.1. W razie wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzania Organizowanego programu,
Uczestnik może złożyć wobec Organizatora reklamację w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby
Organizatora lub mailem na adres dabclub@dwtgroup.com. Reklamacje mogą dotyczyć w
szczególności:
a.

przebiegu Programu, a w tym sposobu przyznawania Punktów, niezarejestrowaniem
Punktów na Koncie Uczestnika, wymiany Punktów na Nagrody;
b. jakości nagród, z wyjątkiem wad fizycznych, które są objęte gwarancją producenta Urządzenia.
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9.2. Reklamacja powinna zawierać:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Firmę przedsiębiorcy;
Imię i nazwisko reprezentant Uczestnika Programu;
adres do korespondencji;
wskazanie nr faktury lub paragonu na podstawie których, dokonywana jest reklamacja;
opis problemu i wskazanie przyczyny reklamacji;
podpis Uczestnika.

9.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich
otrzymania.
9.4. Decyzję w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle na adres wskazany w treści
reklamacji tą samą drogą, którą reklamacja została złożona.
9.5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Organizator wyśle nagrodę wolną od wad, a jeśli
nie będzie takiej możliwości, to jest gdy nagroda nie będzie już dostępna, to przywróci na konto
Uczestnika odpowiednią ilość punktów do ponownego wykorzystania.
X. Przetwarzanie danych osobowych. Polityka prywatności
10.1. Administratorem wszelkich danych osobowych podanych Organizatorowi przez Uczestnika jest
Organizator.
10.2. Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych Uczestnika: imię
(imiona), nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia.
10.3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000, ze zm.).
10.4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w następujących celach:
a. zawarcia oraz realizacji Programu - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. wypełniania przez Organizatora wszelkich obowiązków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów, obowiązków przechowywania dokumentacji ustanowionej
przepisami powszechnie obowiązującymi - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c. dochodzenia ewentualnych roszczeń - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
10.5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika udostępnionych przez Organizatora wyłącznie
w zakresie wykonywania celów przetwarzania wskazanych z ust. 3 powyżej mogą być: Organizator,
Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracownicy i współpracownicy Organizatora,
podmioty świadczące usługi hostingowe i teleinformatyczne, doradcy i podwykonawcy Organizatora.
10.6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez cały okres uczestniczenia
Uczestnika w Programie lub do czasu wycofania przez Uczestnika zgody, w przypadku gdy podstawą
przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda. Po rozwiązaniu Umowy dane osobowe
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Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do okresu przedawnienia roszczeń, chyba
że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają dalszego przetwarzania lub albo zezwalają na
to.
10.7. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Organizatora
dane osobowe Uczestnika, jak również prawo do żądania ich poprawienia i sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania na zasadach wskazanych w RODO. Uczestnika przysługuje również
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego i uprawnienie do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli
zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania
danych osobowych Uczestnika jest zgoda, Uczestnika przysługuje również prawo do jej wycofania
w każdym czasie.
10.8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy
i wywiązania się Organizatora z obowiązków płatnika oraz wykonania postanowień Umowy.
10.9. Uczestnik oświadcza, że:
a. znana mu jest treść obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
i zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
b. będzie przetwarzał dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej wyłącznie
w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy;
10.10. W przypadku rozwiązania Umowy Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu powierzonych mu
danych osobowych oraz usunięcia wszelkich kopii tych danych będących w posiadaniu Uczestnika.
10.11. Polityka prywatności Organizatora stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
XI. Postanowienia końcowe
11.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Katalogu Nagród oraz Przelicznika
Punktowego, w dowolnym momencie w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie,
Katalogu Nagród lub Przeliczniku Punktowym będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na
www.dabclub.com.pl
11.2. W chwili udostępnienia na www.dabclub.com.pl nowego Katalogu Nagród, Przelicznika
Punktowego lub innych informacji o zmianach wprowadzonych do Programu, poprzedni Katalog
Nagród, Przelicznik Punktowy lub udostępniane w inny sposób informacje, których dotyczy zmiana,
przestają obowiązywać.
11.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie przesłane na adres biura głównego Organizatora: DAB Pumps Sp. z o.o.; ul. Janka
Muzykanta 60; 02-188 Warszawa. Skreślenie z bazy danych Uczestników Programu następuje
niezwłocznie, po otrzymania w/w pisemnego oświadczenia przez Organizatora. Uczestnik rezygnujący
z udziału w Programie może przed skreśleniem go z bazy danych Uczestników Programu wymienić
posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda
Punktowego.
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11.4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator
uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje
utratę (anulowanie) zebranych punktów oraz skreślenie z bazy danych Uczestników Programu. O
fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres
wskazany w Profilu Uczestnika.
11.5. Na potwierdzenie zakupów objętych Programem Uczestnik zobowiązany jest
do przechowywania czytelnej kserokopii dowodu dokonania zakupu w postaci oryginalnego lub
czytelnej kserokopii wydruku z kasy fiskalnej bądź oryginalnej lub czytelnie skserowanej faktury VAT
wystawionej na rzecz Uczestnika Programu.
11.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
11.7. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.dabclub.com.pl. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną
część. Lista załączników:
−

Załącznik nr 1: Polityka prywatności;

−

Załącznik nr 2: Wzór protokołu odbioru Nagrody.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Polityka Prywatności
Niniejszy dokument określa Politykę prywatności Dab Pumps Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (64-100) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517809, NIP 7010429926,
REGON 147295091, Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł („Spółka DAB”).
Informacje ogólne
Spółka DAB ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów
i Partnerem Biznesowych, w związku z tym traktuje ochronę prywatności niezwykle poważnie.
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie zasady stosujemy w związku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz wskazuje, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób chronimy prywatność
oraz jakie prawa przysługują Partnerom Biznesowym.
Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich danych gromadzonych oraz wykorzystywanych
przez spółkę DAB, w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy, i dotyczy danych Partnerów
Biznesowych, Klientów, Dostawców oraz osób odwiedzających stronę internetową firmy DAB, a także
osób odwiedzających biuro. Spółka DAB szanuje prywatność i przestrzega regulacje prawne
prawodawstwa UE w zakresie ochrony prywatności oraz, jeśli ma to zastosowanie, obowiązujące
przepisy prawa.
Jakie dane osobowe gromadzimy
Gromadzimy dane osobowe, które są nam udostępniane. Dane osobowe obejmują przede wszystkim
imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, Dane osobowe są
udostępnianie w przypadku rejestracji, wypełnienia formularza lub przesłania wiadomości e-mail,
złożenia zamówienia na produkty lub usługi, złożenia zapytania ofertowego lub produktowego lub w
innych sytuacjach, w których można udostępnić swoje dane osobowe Spółce DAB.
Administrator
Administratorem Państwa Danych osobowych jest Dab Pumps Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (64-100) przy ul. Nowogrodzkiej 50/515, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517809, NIP 7010429926,
REGON 147295091, Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł.
Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe w celu realizacji wszelkich umów, zawartych ze
Spółką DAB, a w tym w celu:
−

udzielenia odpowiedzi na otrzymaną prośbę o doradztwo lub dostarczenie informacji,

−

spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i innych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,

−

świadczenia usług wobec naszych Klientów i Kontrahentów,

−

realizowania programów lojalnościowych, które oferujemy naszym Klientom,

−

w celu przesyłania informacji dotyczących naszej firmy, produktów oraz wiadomości
odpowiadających zainteresowaniom.
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Dla celów określonych powyżej dane osobowe mogą być również udostępniane innym spółkom
należącym do Grupy DAB.
Spółka DAB może angażować w przetwarzanie danych osobowych podmioty trzecie. Podmioty te będą
przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi, a czynności przetwarzania
wykonywać będą w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Spółki DAB –
administratora danych. W związku z tym, spółka DAB wdrożyła wszelkie niezbędne środki techniczne
i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których
zostały zgromadzone.
Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim
Dane osobowe udostępniane są stronom trzecim w celu świadczenia usług. Spółka DAB nie sprzedaje
zgromadzonych danych reklamodawcom lub jakimkolwiek innym stronom trzecim.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Spółka DAB wyznaczyła wysokie standardy bezpieczeństwa danych. W związku z powyższym,
wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed
ich kradzieżą lub nieuprawnionym wykorzystaniem. Nasze systemy zostały zabezpieczone zgodnie z
ogólnie przyjętymi zasadami i standardami bezpieczeństwa.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych
celów, tj. dostarczenia zamówionych produktów i usług oraz komunikacji. Niektóre dane osobowe
mogą być przechowywane do celów rachunkowych lub obrony roszczeń prawnych. Dane te będą
przechowywane zgodnie z ustawowo określonym terminem przedawnienia. Ponadto, niektóre dane
osobowe mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej, która nie pozwala na identyfikację
osoby, której dane dotyczą.
Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu szereg praw, przy zachowaniu
warunków określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
Prawo do wycofania zgody: w przypadku, gdy wyrażono zgodę na jakiekolwiek czynności
przetwarzania swoich danych osobowych istnieje możliwość wycofania tej zgody w dowolnym
momencie, ze skutkiem następczym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
czynności przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Prawo dostępu: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma
to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do swoich danych oraz informacji, między innymi, o celach
przetwarzania, kategoriach danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym
dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Niemniej jednak, prawo dostępu nie jest prawem
absolutnym i może być ono ograniczone przez interesy innych osób.
Prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu: wnioski o
wydanie kopii danych osobowych mogą podlegać opłacie w rozsądnej wysokości i w oparciu
o poniesione koszty administracyjne.
Prawo do sprostowania danych: prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania danych istnieje możliwość żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego
oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): w pewnych przypadkach przysługuje
prawo żądania usunięcia danych osobowych, a spółka DAB będzie zobowiązana je usunąć.
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Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych przypadkach przysługuje prawo żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wskazane dane osobowe zostaną oznaczone i będą
mogły być przetwarzane wyłącznie w ograniczonych celach.
Prawo do wniesienia sprzeciwu: w pewnych przypadkach przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
lub gdy dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, a Spółce DAB nie będzie
wolno przetwarzać już danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych: w pewnych okolicznościach przysługuje prawo do otrzymania
uprzednio dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przysługuje prawo do przesłania tych danych
osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z przysługujących Państwu
powyższych praw, prosimy uprzejmie o przesłanie wiadomości e-mail na adres:
polityka.prywatnosci@dwtgroup.com lub privacy.dpl@dwtgroup.com
Prawo do wniesienia skargi
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.
Zmiany treści Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełniania treści niniejszej Polityki
Prywatności w dowolnym momencie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na
naszej stronie internetowej.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Nr dokumentu 1/2020

Protokół odbioru nagrody
w Programie Partnerskim DAB CLUB

I.

Dane Uczestnika (dane podmiotu odbierającego nagrodę):

NAZWA FIRMY: _____________________________________________________________________
ADRES FIRMY: ______________________________________________________________________
KOD POCZTOWY ____-________ MIASTO: _______________________________________________
nIP PRZEDSIĘBIORCY: ________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ UCZESTNIKA W PROGRAMIE:
__________________________________________________________________________________
II.
1.
2.
3.

Opis nagrody:
Nagrodą jest XXXX (1,00 zł)
Liczba punktów nagrodowych przypisanych do nagrody: 20 pkt
Wartość brutto nagrody: 1,00 zł

III. Pokwitowanie odbioru nagrody
1. Występując w imieniu Uczestnika niniejszym potwierdzam odebranie przez Uczestnika nagrody w
Programie Partnerskim DAB CLUB, opisanej w punkcie II powyżej.
2. Oświadczam, że Uczestnik zna i akceptuje warunki zamawiania i odbioru nagród zawarte w Regulaminie
Programu Partnerskiego DAB CLUB.

_________________________
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Uczestnika
(czytelnie)

DAB PUMPS POLAND SP.Z O.O.
ul.Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa, Polska
NIP 7010429926

______________________
Miejscowość, data

Siedziba Główna w Warszawie:
ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa

Kapitał zakładowy PLN 500 000.00 –SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000517809

