REGULAMIN
„PROGRAMU PARTNERSKIEGO DTS System”
§1 DEFINICJE
1.

DTS System/Organizator – Organizator „Programu Partnerskiego DTS System”, zgodnie z §
punkt 1 niniejszego Regulaminu.

2.

Uczestnik – uczestnik „Programu Partnerskiego DTS System” będący stroną umowy o
uczestnictwo w Programie w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego, tj. uczestnika, który w
trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu i dokonał rejestracji na
stronie www.programpartnerski.dts-system.pl.

3.

Platforma – serwis internetowy Organizatora pod adresem www.programpartnerski.dtssystem.pl, dostępny po zalogowaniu.

4.

Konto Uczestnika – konto utworzone dla zarejestrowanego Uczestnika, w ramach którego
dostępne są aktualne promocje, dane Uczestnika oraz liczba zdobytych i wykorzystanych
punktów.

5.

Punkt – za zakup o odpowiedniej wartości w ramach promocji przyznawany jest 1 punkt.
Zebranie odpowiedniej liczby punktów oznacza możliwość zrealizowania przez Uczestnika
odbioru nagrody w ramach aktualnie prowadzonych promocji. Punkty są zbierane do każdej
promocji oddzielnie.

6.

Promocja / Sprzedaż premiowa – każdorazowo określona akcja w ramach Programu
partnerskiego DTS-System, w ramach której Uczestnik może zbierać punkty i odbierać na
nagrody.

§2 INFORMACJE OGÓLNE
1.

Organizatorem „Programu Partnerskiego DTS System ", zwanego dalej "Programem" jest DTS
System Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336083, oraz do Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr REGON 432286140, posiadająca NIP
946-23-19-404, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Program rozpoczyna się dnia 19 kwietnia 2021 r. i trwa do czasu jego zakończenia, zgodnie z
postanowieniami §7 Regulaminu.

§3 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1.

W Programie mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy - osoby fizyczne lub prawne oraz
jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, zajmujące się zarobkowo instalacją systemów zabezpieczeń jakiegokolwiek rodzaju i
wielkości lub współpracują z Organizatorem.

2.

Do udziału w Programie uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Za Uczestnika uprawniony do udziału w Programie uznawani będą również wspólnicy spółki
cywilnej, którzy przystąpią do Programu poprzez podanie danych tej spółki, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.

4.

Przystąpienie do Programu następuje poprzez:
a)

zarejestrowanie Uczestnika na stronie internetowej „Programu Partnerskiego DTS
System"

zwanego

dalej

„Programem”

dostępnej

pod

adresem

www.programpartnerski.dts-system.pl, (dalej: "Platforma") poprzez:
i.

podanie danych Uczestnika: nazwy, adresu siedziby, numeru NIP,

ii.

podanie danych kontaktowych przedstawiciela Uczestnika (uprawnionego do
rejestracji Uczestnika w Programie i jego reprezentowania w czasie trwania
Programu): numeru telefonu komórkowego, adresu email,

b)

iii.

wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu,

iv.

wyrażenie zgody na przesyłanie newsletterów,

v.

wyrażenia zgody na zasady przetwarzania danych osobowych.
aktywację konta Uczestnika po weryfikacji przeprowadzonej przez administratora
serwisu. Uczestnik po aktywowaniu konta, otrzymuje e-mail z wygenerowanym
hasłem (aktywacja konta powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od
zakończenia rejestracji na Platformie).

5.

Uczestnik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych zgłoszonych na Platformie w
przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie. Organizator nie odpowiada za niemożność udziału
w Programie, naliczenia punktów w Programie lub wydania nagród w przypadku zaniechania
przez Uczestnika obowiązku bezzwłocznej aktualizacji danych.

6.

Jeżeli Organizator poprzez Platformę nie ogłosi inaczej, przystąpienie do Programu jest
możliwe w każdym czasie - aż do czasu ogłoszenia zakończenia Programu, zgodnie z
postanowieniami § 7 Regulaminu.

7.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego Organizator
będzie realizował komunikację związaną z działalnością Programu.

§ 4. PUNKTY PROGRAMU
1.

W ramach Programu każdy Uczestnik może korzystać z obowiązujących akcji sprzedaży
premiowej (dalej „Promocji”).

2.

Organizator ogłasza w Platformie uruchomienie nowej Promocji.

3.

W Programie jest uwzględniany zakup produktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem
Promocji (dalej: „Produkty”),

4.

W ramach Programu Uczestnicy otrzymują punkty w zamian za zakup produktów określonych
w Promocji w czasie trwania Programu (dalej: "Punkty"),

5.

W Programie są uwzględniane zakupy w kwocie netto Produktów zgodnie z obowiązującym
Regulaminem aktualnej Promocji.

6.

Zakupy Produktów są przeliczane na Punkty według przelicznika wskazanego w Regulaminie
Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania różnych przeliczników dla
poszczególnych Promocji.

7.

W trakcie trwania Programu Organizator może ogłosić możliwość zdobycia przez Uczestników
dodatkowych Punktów w Programie po spełnieniu określonych kryteriów, zgodnie ze
szczegółami opublikowanymi na Platformie (w szczególności w formie konkursów i promocji).

8.

Punkty zdobyte w Programie są naliczane na indywidualnym koncie Uczestnika w czasie
trwania Promocji. Punkty naliczane są oddzielnie dla każdej Promocji, w której Uczestnik bierze
udział.

9.

Uczestnik może posiadać wyłącznie 1 konto zarejestrowane na Platformie.

§ 5. PRZYZNAWANIE I WYDAWANIE NAGRÓD
1.

Organizator zobowiązuje się wymieniać Punkty na nagrody, zgodnie z obowiązującymi
Regulaminami Promocji w Programie. Organizator zastrzega, że lista nagród może ulec zmianie
w każdym czasie poprzez ogłoszenie stosownej zmiany poprzez Platformę.

2.

Uczestnik otrzymuje prawo do danej nagrody po uzbieraniu odpowiedniej liczby Punktów
przypisanej do danej nagrody, zgodnie z Regulaminem Promocji, i złożeniu stosownego
zamówienia na Platformie.

3.

Punkty tracą ważność z dniem zakończenia Promocji, chyba że Organizator zadecyduje inaczej.

4.

Po złożeniu zamówienia na nagrodę, Punkty wykorzystane na nagrodę są automatycznie
odejmowane od sumy Punktów zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Promocji, której
odbiór nagrody dotyczy.

5.

W przypadku, gdy okaże się, że z przyczyn niezależnych od Organizatora zamówiona nagroda
jest niedostępna, Organizator poinformuje o tym Uczestnika bezzwłocznie, proponując
jednocześnie inną nagrodę tego samego rodzaju, o identycznej wartości punktowej.

6.

Uczestnik może odbierać nagrody stosownie do postanowień Regulaminów Promocji.

7.

Odbiór nagród odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminów Promocji.

8.

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

9.

Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

10. W przypadku ogłoszenia kolejnej Promocji, niewykorzystane Punkty nie przechodzą na kolejną
edycję.
11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych Uczestnika zapisanych na Platformie
lub wątpliwości w zakresie prawidłowości naliczenia Punktów w Programie, Organizator może
wstrzymać wydanie nagród, do czasu ich wyjaśnienia.
12. Nagrody uzyskane w Programie stanowią dochód z prowadzonej działalności i podlegają
samodzielnemu rozliczeniu podatkowemu przez Uczestnika, zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
13. Roszczenia z tytułu wad fizycznych nagród należy zgłaszać zgodnie z procedurą gwarancyjną
producentowi nagrody lub podmiotowi wystawiającemu kartę gwarancyjną dołączoną do
nagrody.
§6. WYSTĄPIENIE I WYKLUCZENIE Z PROGRAMU
1.

Uczestnik w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z Programu poprzez zgłoszenie wysłane
na adres e-mail: program.partnerski@dts-system.pl

z prośbą o usunięcie z Programu.

Wystąpienie z Programu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie.
2.

Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z Programu w następujących w
przypadkach:
a)

w przypadku, gdy dane Uczestnika wskazane na Platformie okażą się
nieprawdziwe,

b)

w przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunku uczestnictwa
wskazanego w § 3 pkt 4. podpunkt a Regulaminu.

c)

w przypadku, gdy Uczestnik podczas uczestnictwa w Programie naruszy
postanowienia niniejszego Regulaminu, umów zawartych z Organizatorem lub
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

d)

w przypadku negatywnego wyniku procedury sprawdzającej, o której mowa w §6
pkt. 5. Regulaminu.

3.

Wykluczenie z Programu powoduje utratę zdobytych Punktów oraz anulowanie wszystkich
złożonych zamówień. Organizator zastrzega sobie również prawo do żądania zwrotu
przyznanych nagród lub ich wartości pieniężnej, gdy okaże się, że Uczestnik nie spełniał
warunków uczestnictwa w Programie w momencie rejestracji na Platformie lub zdobył nagrody
z naruszeniem postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

4.

Ponowne przystąpienie do Programu jest możliwe wyłącznie gdy spełnione będą warunki
określone w §3. Ponowne przystąpienie do Programu nie uprawnia do przywrócenia wcześniej
zdobytych Punktów.

5.

W każdym czasie w trakcie Programu przedstawiciele Organizatora mają prawo do weryfikacji,
czy Warsztat rzeczywiście prowadzi działalność określoną w § 3 pkt. 1 Regulaminu.

§ 7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
1.

Organizatorowi przysługuje prawo do ogłoszenia zakończenia Programu w każdym czasie,
poprzez opublikowanie stosownej informacji na Platformie.

2.

Zakończenie Programu następuje w terminie wskazanym przez Organizatora w ogłoszeniu,
przy czym nie nastąpi to wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia
Organizatora.

3.

Od momentu publikacji ogłoszenia o zakończeniu Programu nie jest możliwe przystąpienie do
Programu. W Programie nie będą uwzględniane zakupy Produktów dokonane później niż w
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Organizator ogłosi zakończenie działalności
Programu.

4.

Z dniem zakończenia Programu (wskazanym w ogłoszeniu) wszelkie niewykorzystane Punkty
tracą ważność i nie będą zamieniane na nagrody, bez prawa Uczestnika do ekwiwalentu z tego
tytułu.

§ 8. DANE OSOBOWE
1.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem danych
osobowych): Uczestników (będących osobami fizycznymi) przedstawicieli Uczestników (dalej
łącznie: "Osoby uprawnione") jest DTS System Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin,
wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000336083, oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod
nr REGON 432286140, posiadająca NIP 946-23-19-404.

2.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych Inspektor Ochrony
Danych. Wszystką korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7
należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony
Danych na adres: DTS System Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin lub na adres mailowy:
rodo@dts-system.pl.

3.

Podmiot odpowiedzialny oraz przetwarza dane osobowe Osób uprawnionych w następujących
celach;
a)

realizacji umowy uczestnictwa w Programie zgodnie z zasadami opisanymi w
niniejszym Regulaminie,

b)
4.

wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe Osób uprawnionych są przekazywane przez administratora danych osobowych
innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy
lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to zgoda Osób
uprawnionych.

5.

W celu realizacji postanowień Regulaminu dane Osób uprawnionych mogą być udostępniane
firmom: DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mineralna 15

6.

02-274 Warszawa lub DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
7.

Dane Osób uprawnionych przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji usług
określonych niniejszym Regulaminem lub do czasu wystąpienia lub wykluczenia z Programu na
zasadach określonych §6. Pkt 2. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych,
które administrator danych osobowych musi zachować w celu wypełnienia obowiązków
prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym) terminów
przechowania.

8.

Osobom uprawnionym przysługuje prawo do:
a)

informacji: Osoba uprawniona ma prawo do otrzymania od administratora danych
osobowych informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu Osoba
uprawniona może dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych
osobowych, które są przetwarzane w ramach Programu,

b)

skorygowania i usunięcia danych: Osoby uprawnione może zażądać od
administratora danych osobowych skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile
spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie
dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub
podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny
dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),

c)

ograniczenie przetwarzania: Osoba uprawniona może zażądać od administratora
danych osobowych - o ile spełnione są wymogi ustawowe – aby administrator
danych osobowych ograniczył przetwarzanie danych Osoby uprawnionej,

d)

sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto Osoba uprawniona ma prawo, by
w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Administrator
danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Osoby uprawnionej,
chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne
godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami
Osoby uprawnionej.

e)

sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Osoba uprawniona może w każdej
chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów
reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Ze względów organizacyjnych może
dojść do nałożenia się odwołania zgody Osoby uprawnionej i wykorzystania
danych Osoby uprawnionej w ramach już trwającej kampanii,

f)

sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci
uzasadnionego interesu: Osoba uprawniona ma prawo, by w każdej chwili wyrazić
sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej
w postaci uzasadnionego interesu. Administrator danych osobowych wstrzyma
wówczas przetwarzanie danych Osoby uprawnionej, chyba że będzie mógł
wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony
powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Osoby
uprawnionej,

g)

odwołanie zgody: jeżeli Osoba uprawniona udzieliła zgody administratorowi
danych osobowych na przetwarzanie swoich danych, może ją w każdej chwili
odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania danych Osoby uprawnionej do
momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,

h)

przenoszenia danych: Osoba uprawniona ma prawo, by otrzymać dane, które
udostępnił administratorowi danych osobowych, w ustrukturyzowanym i
powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź
- o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

9.

W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Programu wymaga wyrażenia
odrębnej zgody na przetwarzanie, Osoba uprawniona ma prawo wycofać zgodę w dowolnym
momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku jeśli Osoba uprawniona stwierdzi, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza dane z
naruszeniem przepisów prawa, Osoba uprawniona ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego.
11. Podanie przez Osobę uprawnioną danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich
zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w
Programie.
12. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji Osoba uprawniona udzieliła dodatkowe zgody
na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną udostępnione Osobie
uprawnionej w trakcie składania oświadczeń woli.
13. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do
zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych danych
Osoby uprawnionej.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Platformie.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte
przez Uczestników biorących udział w Programie. Zmiany zostaną udostępnione w analogiczny
sposób jak niniejszy Regulamin.

3.

Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatora.

4.

Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (z wyłączeniem §4 ust 8 Regulaminu) powinny być
zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail program.partnerski@dts-system.pl. Komisja
będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
reklamacji. Osoba składająca reklamacje zostanie poinformowana o decyzji komisji w terminie
7 dni kalendarzowych od rozpatrzenia reklamacji.

5.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, nagrody określone w Regulaminie nie są
ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub
niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani na osobach
upoważnionych do odbioru nagrody w imieniu Uczestników.

6.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

