Regulamin Karty Klienta Eleganza Salonu Eleganza
w Domu Handlowym „Jubilat” Handlowej Spółdzielni Jubilat w Krakowie
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Program jest prowadzony pod nazwą Karta Klienta Eleganza Salonu Eleganza w Domu Handlowym „Jubilat”
Handlowej Spółdzielni Jubilat w Krakowie.

2.

Organizatorem programu jest Handlowa Spółdzielnia Jubilat, Al. Zygmunta Krasińskiego 1, 31-111 Kraków,
wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000168419, NIP 675-000-32-30.

3.

Regulamin precyzuje zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez Organizatora.

4.

Program prowadzony jest w Domu Handlowym „Jubilat” w Krakowie przy Al. Zygmunta Krasińskiego 1
i dotyczy wyłącznie towarów oferowanych w Salonie Eleganza na II i III piętrze Domu Handlowego „Jubilat”.
§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1.

Program – program pod nazwą Karta Klienta Eleganza Salonu Eleganza w Domu Handlowym „Jubilat”
Handlowej Spółdzielni Jubilat prowadzony przez Organizatora.

2.

Sklep – placówka oferująca towary w ramach Programu: Salon Eleganza w Domu Handlowym „Jubilat”
Al. Zygmunta Krasińskiego 1 w Krakowie.

3.

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lub osoba prawna biorąca udział w Programie.

4.

Karta klienta – Karta Klienta Eleganza Handlowa Spółdzielnia Jubilat.

5.

Formularz rejestracyjny – formularz zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu.

6.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
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).
§ 3. Warunki udziału w Programie

1.

Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces
uczestnictwa w Programie i która otrzyma kartę klienta.

2.

Regulamin znajduje się w Salonie Eleganza w Domu Handlowym „Jubilat”, a także na stronie
http://www.jubilat.com.pl/

3.

Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą
przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

4.

Karta klienta wydawana jest Uczestnikom Programu w sklepie Organizatora po złożeniu własnoręcznego
podpisu na prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym.

5.

Nowa karta może zostać wydana w Salonie Eleganza w Domu Handlowym „Jubilat” w Krakowie przy
Al. Zygmunta Krasińskiego 1.

§ 4. Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator tj. Handlowa Spółdzielnia Jubilat
z Krakowa.

2.

Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: iod@jubilat.com.pl.

3.

Organizator wskazuje, że w celu realizacji Programu niezbędne jest przetwarzanie przez niego kategorii danych
osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

4.

Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu,
obejmują: imię i nazwisko, numer karty oraz datę wypełnienia formularza (przystąpienia do programu),
numer telefonu lub adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

5.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, czyli udostępniania możliwości korzystania
z aktualnych promocji dla posiadaczy karty klienta.

6.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 4. powyżej,
w celu, o którym mowa w pkt. 5. powyżej, jest udzielona przez Uczestnika Programu zgoda (art. 6. ust. 1. lit. a
RODO).

7. Dane osobowe Uczestnika są również przetwarzane w celach marketingowych. W każdej chwili Uczestnikowi
przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie przez Organizatora danych w tych celach.
8. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 4. powyżej,
w celu, o którym mowa w pkt. 7. powyżej, jest prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli
przedstawienie aktualnych towarów i usług (art. 6. ust. 1. lit. f RODO).
9.

Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest
niezbędne do uczestnictwa w Programie, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością rejestracji Uczestnika
i uczestnictwa w Programie.

10. Dane osobowe uczestnika nie będą udostępnianie przez Administratora żadnym odbiorcom.
11. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą wyłącznie przez okres uczestnictwa w Programie.
12. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać złożoną zgodę. Jej cofnięcie nie powoduje utraty zgodności
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
13. Cofnięcie zgody przez Uczestnika może nastąpić przez wypełnienie pisemnie odpowiednich pól formularza:
„Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych", dostępnego na żądanie w Salonie
Eleganza na II i III piętrze Domu Handlowego „Jubilat” lub na stronie www.jubilat.com.pl, przez złożenie pod
oświadczeniem własnoręcznego, czytelnego podpisu. Wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenia o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych" wraz z przypisaną kartą klienta (w przypadku cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji Programu oznaczonych w
Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) Uczestnik powinien pozostawić w Domu Handlowym
„Jubilat” uczestniczącym w Programie, przesłać w postaci skanu na adres e-mail: iod@jubilat.com.pl, lub
wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
14. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych oznaczonych symbolem „*”
(gwiazdki), niezbędnych dla celów realizacji Programu jest równoznaczne z rezygnacją
z Uczestnictwa w Programie.
15. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 5. Zgoda Uczestnika
1.

Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być przetwarzane również w innym celu w przypadku udzielenia
przez Uczestnika zgody. Za wyrażenie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” (krzyżyka)
okienka TAK przy zgodzie.

2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji
handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania
informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) - (art. 6. ust. 1. lit. a RODO). Organizator może
przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w tym celu do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
3. Podanie Danych osobowych umożliwiających przesyłanie informacji drogą elektroniczną (numer telefonu,
adres email) jest niezbędne w celu umożliwienia Spółdzielni przesyłania wymienionych w par. 5 pkt. 2 treści
zgodnie z wyrażoną przez Uczestnika zgodą na ich przesyłanie.
4. Uczestnik
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na wysyłanie informacji handlowych nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4. pkt 13, 14 i 15 powyżej.

§ 6. Korzyści z uczestnictwa w programie Karty Klienta Eleganza
1.

Uczestnik Programu w trakcie obowiązywania akcji promocyjnych dla posiadaczy karty klienta w Salonie
Elegnza w Domu Handlowym Jubilat Al. Zygmunta Krasińskiego 1, jest upoważniony do korzystania z tych akcji
poprzez okazanie karty klienta w trakcie transakcji zakupu.

2.

Zasady akcji promocyjnych wymienionych w § 6. pkt. 1 każdorazowo regulowane będą przez odrębne
regulaminy przygotowywane dla tych akcji.
§ 7. Postanowienia końcowe

1.

Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich
http://www.jubilat.com.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
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2.

Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O planowanym
zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej
na stronie http://www.jubilat.com.pl oraz w Salonie Eleganza w Domu Handlowym „Jubilat”.

3.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien złożyć „Oświadczenie o cofnięciu
zgody na przetwarzanie danych osobowych” na piśmie. Uczestnik może pozostawić podpisane własnoręcznie
oświadczenie wraz z kartą klienta Eleganza w salonie Eleganza II lub III piętro w Domu Handlowym „Jubilat”
lub wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem: Rezygnacja – karta klienta Eleganza.

4.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Zarząd Handlowej Spółdzielni Jubilat

