Warunki uczestnictwa w Bonus Club
(wersja obowiązująca od 01.05.2021r.)
Niniejsze warunki uczestnictwa określają zasady i warunki uczestnictwa oraz naliczania i wymiany na
nagrody punktów w Bonus Club organizowanym przez ALSO Polska Sp. z o.o.
Użyte w niniejszych warunkach uczestnictwa określenia oznaczają:
1. ALSO Webshop – internetowy system sprzedaży i obsługi klientów ALSO Polska, umożliwiający
bezpośrednie składanie zamówień na zakup towarów będących w ofercie ALSO Polska, dostępny
poprzez stronę internetową www.alsopolska.pl,
2. Bonus Club – program systemu premiowego ALSO Polska, organizowany i prowadzony na
zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa,
3. Organizator / ALSO Polska – ALSO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska
14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536656, NIP 5272726825, REGON
360451330, o kapitale zakładowym w wysokości 133.300.300 złotych, BDO: 000006264,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
4. Partner Handlowy – klient ALSO Polska z kategorii SMB oraz Top SMB mający siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o
której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą,
posiadający konto oraz numer klienta w systemie zamówień ALSO Webshop, uprawniony do
składania zamówień za pośrednictwem tego systemu,
5. Uczestnik – Partner Handlowy ALSO Polska, który dokona rejestracji do Bonus Club na zasadach
określonych w Warunkach Uczestnictwa,
6. Warunki Uczestnictwa – niniejsze warunki uczestnictwa określające zasady i warunki
uczestnictwa oraz naliczania i wymiany na nagrody punktów w Bonus Club.

1. Wstęp
1.1. Bonus Club prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez czas nieoznaczony, za
pośrednictwem ALSO Webshop.
1.2. Udział w Bonus Club jest darmowy i dobrowolny.
1.3. Bonus Club umożliwia Partnerom Handlowym uzyskiwanie punktów za dokonywanie zakupów od
ALSO Polska za pośrednictwem ALSO Webshop i wymianę punktów na produkty lub usługi
dostępne w ramach katalogu nagród.
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2. Rejestracja do Bonus Club
2.1 Rejestracja do Bonus Club jest możliwa po zalogowaniu się Partnera Handlowego do ALSO
Webshop.
2.2 Rejestracja do Bonus Club następuje poprzez prawidłowe wypełnienie przez uprawnionego
przedstawiciela Partnera Handlowego formularza dostępnego po zalogowaniu w ALSO Webshop
w sekcji „ALSO Bonus Club” oraz poprzez złożenie oświadczeń w zakresie wskazanym w
formularzu.
2.3 Prawidłowe wypełnienie formularza obejmuje podanie następujących danych:
a)

adres siedziby Uczestnika (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy),

b)

danych osoby do kontaktu:
(i) imię i nazwisko,
(ii) numer telefonu,
(iii) adres e-mail,
(iv) numer faksu (dana nieobowiązkowa).

2.4 Przez złożenie oświadczeń w zakresie wskazanym w formularzu rozumie się akceptację Warunków
Uczestnictwa oraz złożenie oświadczenia przez uprawnionego przedstawiciela Partnera
Handlowego dokonującego rejestracji Uczestnika, co do posiadania upoważnienia do działania w
imieniu Uczestnika poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu.
2.5 Po dokonaniu rejestracji, zgodnie z pkt 2.3. oraz 2.4 powyżej ALSO Polska tworzy dla każdego
Uczestnika konto Bonus Club (dalej „Konto BC”). Umowa o uczestnictwo w Bonus Club między
Uczestnikiem a ALSO Polska zostaje zawarta w momencie rejestracji i utworzenia Konta BC.
2.6 Uczestnik wypełniając formularz zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane. W razie
jakichkolwiek zmian w zakresie podanych podczas rejestracji danych, Uczestnik zobowiązany jest
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ALSO Polska. Wszelkie ewentualne konsekwencje
wynikające z niepowiadomienia o zmianach obciążają wyłącznie Uczestnika – w szczególności
komunikacja, wysyłka nagród będzie odbywać się na adres wskazany przez Uczestnika podczas
rejestracji. Zmian w zakresie danych podanych podczas rejestracji w Bonus Club, w tym zmian
dotyczących danych osoby kontaktowej, można dokonywać wyłącznie pocztą elektroniczną na
następujący adres e-mail: Bonusclub.Polska@also.com.
2.7 Rejestracji Partnera Handlowego w Bonus Club może dokonać wyłącznie jeden przedstawiciel
Partnera Handlowego, spośród przedstawicieli Partnera Handlowego uprawnionych do
dokonywania zakupów w ALSO Webshop i wyłącznie przedstawiciel Partnera Handlowego, który
dokonał rejestracji Partnera Handlowego w Bonus Club jest uprawniony do składania dyspozycji
związanych z Punktami zapisanymi na Koncie BC. Przedstawiciele Partnera Handlowego, którzy
zostali wskazani przez Uczestnika w ALSO Webshop, jako osoby upoważnione do dokonywania
zakupów w ALSO Webshop, mają dostęp do Bonus Club po zalogowaniu w ALSO Webshop, w
tym mogą wyświetlać saldo Punktów zapisanych na Koncie BC, ale nie mogą składać dyspozycji
związanych z Punktami.
2.8 W przypadku, gdy dany Uczestnik dokona rejestracji w Bonus Club więcej niż jeden raz i będzie
posiadał więcej niż jedno Konto BC, ALSO Polska ma prawo zamknąć wszystkie Konta BC
utworzone niezgodnie z Warunkami Uczestnictwa bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie
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Punkty uzyskane przez Uczestnika i zapisane na Kontach BC zostaną anulowane przez
Organizatora, nie generując żadnych obowiązków dla ALSO Polska ani uprawnień lub roszczeń
dla Uczestnika. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia na innego Uczestnika uprawnień
wynikających z posiadanego indywidulanego numeru klienta nadanego przez ALSO Polska.
3. Zdobywanie Punktów
3.1

Organizator w ramach Bonus Club przeprowadzać będzie promocje (zwane dalej „Promocje”), w
ramach których, z tytułu zakupu wybranych produktów dostępnych w ofercie ALSO Polska w ALSO
Webshop, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania punktów (zwanych dalej „Punkty”).

3.2

Produkty biorące udział w Promocji są specjalne oznaczone, tj. wskazywana jest przy Produkcie
liczba Punktów, jaką może uzyskać Uczestnik, w przypadku zakupu danego produktu.

3.3

Po dokonaniu przez Uczestnika zakupu produktu objętego Promocją i wystawieniu przez ALSO
Polska faktury, Punkty są zapisywane automatycznie na Koncie BC, z zastrzeżeniem iż Punkty są
widoczne na Koncie BC po dwóch (2) dniach od dnia wystawienia przez ALSO Polska faktury
obejmującej produkt, z tytułu zakupu którego Uczestnik otrzymał Punkty.

3.4

Pula dostępnych w ramach danej Promocji Punktów jest ograniczona.

3.5

Czas trwania Promocji jest ograniczony w czasie, z zastrzeżeniem iż Promocja nie trwa dłużej niż
do wyczerpania liczby Punktów dostępnych w ramach danej Promocji.

3.6

Poszczególne Promocje mogą zawierać dodatkowe warunki otrzymywania Punktów, które będą
każdorazowo opublikowane w ALSO Webshop.

3.7

W przypadku, gdy Uczestnik dokona zakupu Produktu, który kwalifikuje się do przyznania Punktów,
ale liczba dostępnych Punktów w ramach Promocji została wyczerpana, Uczestnik nie jest
uprawniony do uzyskania Punktów z tytułu zakupu produktu objętego Promocją.

3.8

Punkty nie podlegają wymienianie na środki pieniężne i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
wymiany na nagrody dostępne w Bonus Club. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

3.9

Organizator uprawniony jest do anulowania przyznanych Uczestnikowi Punktów w przypadku, gdy
Uczestnik naruszy postanowienia Warunków Uczestnictwa lub dokona zwrotu Produktów, z tytułu
zakupu których otrzymał Punkty.

3.10

Punkty mogą być wykorzystywane i wymieniane wyłącznie w ramach Bonus Club. Uczestnik nie
jest uprawniony do przenoszenia Punktów zapisanych na Koncie BC na innego Uczestnika lub na
inne Konto BC.

3.11

Punkty są ważne do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały
zapisane na Koncie BC. W przypadku niewykorzystania Punktów w sposób wskazany w
Warunkach Uczestnictwa w okresie ważności Punktów, Punkty zostaną anulowane przez
Organizatora, nie generując żadnych obowiązków dla Organizatora ani uprawnień lub roszczeń dla
Uczestnika.
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4. Wymiana Punktów na Nagrody
4.1 Zapisane na Koncie BC Punkty, Uczestnik może wymieniać na towary lub usługi (zwane dalej
„Nagrody”) dostępne w sklepie z nagrodami Bonus Club w ALSO Webshop w sekcji „ALSO BONUS
CLUB GIFTSHOP” na dzień złożenia zamówienia. Każdy Punkt ma wartość 0,01 € z VAT. Nie ma
możliwości przekształcania Punktów na środki pieniężne, które można by wypłacić lub użyć do
częściowej zapłaty za zakupu.
4.2 Uczestnik uprawniony jest do wymiany Punktów na Nagrodę, jedynie w przypadku gdy na Koncie BC
jest zapisana odpowiednia liczba Punktów, odpowiadająca liczbie Punktów przypisanych do Nagrody
wybranej przez Uczestnika. Wymiana Punktów na Nagrodę odbywa się zgodnie z zasadą „First In –
First Out”, tzn. Punkty uzyskane przez Uczestnika wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.
4.3 W celu wymiany Punktów na Nagrodę, Uczestnik musi prawidłowo wypełnić formularz zamówienia
Nagrody, wybierając Nagrodę z listy Nagród dostępnych na dzień złożenia przez Uczestnika
zamówienia.
4.4 W momencie wyboru Nagrody i złożenia zamówienia przez Uczestnika z Konta BC zostaną odjęte
Punkty w liczbie równej wartości Punktów przypisanych do zamówionej przez Uczestnika Nagrody.
4.5 Nagrody zostaną wysłane na adres Uczestnika wskazany w formularzu podczas rejestracji do Bonus
Club. Dostępność Nagród może różnić się w zależności od daty, sezonu lub innych czynników, a
poszczególne Nagrody mogą być niedostępne w określonych porach. Liczba Punktów, które należy
wymienić aby otrzymać daną Nagrodę, może również ulegać zmianie. Nagrody będą przesyłane
wyłącznie na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.6 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 Warunków Uczestnictwa otrzymana Nagroda nie podlega
zwrotowi ani wymianie na inną nagrodę lub nagrody, nie ma też możliwości zwrotu przez Organizatora
Punktów odjętych z Konta BC.
4.7 Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie lub na innych
Uczestników.
4.8 W przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik nie był uprawniony do uzyskania Punktów, które zostały
mu zapisane na Konce BC i dokonał wymiany takich Punktów na Nagrodę, Uczestnik zobowiązany
jest do dokonania zwrotu do Organizatora zamówionej Nagrody na adres ALSO Polska Sp. z o.o., ul.
Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Bonus Club”.
4.9 Po otrzymaniu Nagrody Uczestnik ma obowiązek sprawdzić przesłany towar w celu stwierdzenia
kompletności zamówienia i braku ewentualnych wad oraz poinformować Organizatora w sytuacji
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania Nagrody,
poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Bonusclub.Polska@also.com.
4.10 Uczestnik uprawniony jest do wymiany Punktów na Nagrody w czasie trwania programu Bonus Club i
w terminie jednego (1) miesiąca od daty zakończenia programu Bonus Club. W przypadku, gdy nie
będzie możliwe wykorzystanie wszystkich Punktów zapisanych na Koncie BC ze względu na wartości
punktowe Nagród, Punkty pozostałe na Koncie BC z chwilą upływu jednego (1) miesiąca od dnia
zakończenia Bonus Club zostaną anulowane przez Organizatora, nie generując żadnych obowiązków
dla Organizatora ani uprawnień dla Uczestnika, a Konto BC zostanie usunięte.
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5. Dostęp do Konta BC
5.1 Uczestnik, który zarejestrował się do Bonus Club ma dostęp do swoich Punktów zapisanych na Koncie
BC, po zalogowaniu się w ALSO Webshop, tj. po podaniu nazwy użytkownika i hasła.
5.2 Uczestnik zobowiązany jest do zachowania hasła i nazwę użytkownika w poufności w tym, zachowania
tych informacji w bezpiecznym miejscu i ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Uczestnik
może zmienić hasło w dowolnym momencie.
6. Postępowanie reklamacyjne z tytułu wad Nagród
6.1 ALSO Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Nagrody zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odbioru Nagrody przez Uczestnika.
6.2 Uczestnik traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdził/zweryfikował Nagrody w czasie
przyjętym przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie ALSO Polska o wadzie, a jeżeli
wada wyszła na jaw później, jeżeli nie zawiadomił ALSO Polska o wadzie niezwłocznie. Roszczenie o
usunięcie wady Nagrody lub wymianę Nagrody na wolną od wad przedawnia się z upływem roku,
licząc od dnia stwierdzenia wady Nagrody przez Uczestnika.
6.3 Reklamacje z tytułu rękojmi Nagród mogą być zgłaszane:
a)

pisemnie na adres Organizatora, tj. ALSO Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska 14, 03-230
Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Bonus Club ” lub

b)

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Bonusclub.Polska@also.com.

6.4 Przy składaniu reklamacji Uczestnik powinien wskazać: firmę Uczestnika, imię i nazwisko osoby
kontaktowej, dane kontaktowe, datę otrzymania Nagrody, datę stwierdzenia wady, nazwę produktu,
opis wady, oraz swoje żądanie.
6.5 Reklamowaną z tytułu rękojmi Nagrodę należy przesłać na adres ALSO Polska Sp. z o.o., ul.
Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Bonus Club”.
6.6 ALSO Polska, w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację,
ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika.
6.7 Jeżeli Nagroda ma wadę, Uczestnik może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów
wymienionych na Nagrodę albo o odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na Nagrodę, chyba że
ALSO Polska wymieni Nagrodę na Nagrodę wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Nagroda ma
wadę, Uczestnik może żądać wymiany Nagrody na Nagrodę wolną od wad albo usunięcia wady.
6.8 ALSO Polska nie udziela gwarancji jakości Nagród. Nagrody objęte są gwarancją, o ile udzielona
została przez producenta Nagrody lub inny podmiot. Reklamacje na podstawie gwarancji mogą być
składane w sposób i w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.
7. Reklamacje związane z realizacją Bonus Club
7.1 O wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Bonus Club, w tym związanych z
nienaliczeniem odpowiedniej liczby Punktów, nieotrzymaniu zamówionych Nagród, Uczestnik powinien
poinformować Organizatora.
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7.2 Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z realizacją Bonus Club pisemnie na adres
Organizatora, tj. ALSO Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem
„Reklamacja

Bonus

Club”

lub

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

Bonusclub.Polska@also.com.
7.3 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Uczestnika, w tym numer klienta nadany
przez ALSO Polska w ALSO Webshop wraz ze wskazaniem i dokładnym opisem przyczyny reklamacji.
7.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez ALSO Polska w terminie czternastu (14) dni od daty ich
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Warunków
Uczestnictwa. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej
formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy
Uczestnikiem a ALSO Polska.
8. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej
8.1 W zakresie dopuszczalnym przez prawo, roszczenia z tytułu szkód poniesionych na skutek udziału w
Bonus Club (nie dotyczy to odpowiedzialności za wady Nagród, która została uregulowane w pkt 6
powyżej), wysuwane wobec ALSO Polska są wykluczone niezależnie od ich podstawy prawnej, a
ALSO Polska jest zwolniona z odpowiedzialności w tym zakresie, chyba że dotyczy to szkody umyślnej
lub rażącego niedbalstwa.
8.2 W zakresie, w jakim wyłączona jest odpowiedzialność po stronie ALSO Polska, wykluczenie to ma
zastosowanie również odnośnie do osobistej odpowiedzialności pracowników oraz przedstawicieli
ALSO Polska.
8.3 ALSO Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez producentów i
partnerów Bonus Club. W szczególności roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów lub usług
świadczonych przez producentów-partnerów ALSO Polska mogą być wnoszone wyłącznie wobec tych
podmiotów. ALSO Polska nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą lub
okolicznościami niezawinionymi przez ALSO Polska zakłócenia lub przerwy w działaniu ALSO
Webshop.
9. Rezygnacja z udziału w Bonus Club i zakończenie Bonus Club
9.1 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Bonus Club w dowolnym momencie. W tym celu powinien
przesłać do Organizatora:
a) oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej na adres: ALSO Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska
14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem Bonus Club lub
b) oświadczenie o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: Bonusclub.Polska@also.com.
9.2 Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w
Bonus Club, Uczestnik traci prawo do Punktów zapisanych na Koncie BC. Punkty zapisane na Koncie
BC z chwilą rezygnacji Uczestnika zostaną anulowane przez Organizatora, nie generując żadnych
obowiązków dla Organizatora ani uprawnień i roszczeń dla Uczestnika, a Konto BC zostanie usunięte.
9.3 Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Bonus Club z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego co najmniej trzy (3) miesiące licząc od daty przesłania Uczestnikowi
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informacji o wykluczeniu z udziału w Bonus Club poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
wskazany podczas rejestracji do Bonus Club. W okresie wypowiedzenia Uczestnik ma prawo do
zdobywania Punktów oraz do wymiany Punktów na Nagrody. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia
Uczestnik traci prawo do Punktów zapisanych na Koncie BC. Punkty zapisane na Koncie BC z chwilą
upływu okresu wypowiedzenia zostaną anulowane przez Organizatora, nie generując żadnych
obowiązków dla Organizatora ani uprawnień i roszczeń dla Uczestnika, a Konto BC zostanie usunięte.
9.4 Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Bonus Club bez zachowania okresu
wypowiedzenia wskazanego w pkt. 9.3 w przypadku naruszenia przez Uczestnika Warunków
Uczestnictwa, w szczególności, w sytuacji gdy Uczestnik narusza postanowienia Warunków
Uczestnictwa, pomimo otrzymania od Organizatora ostrzeżenia lub dopuszcza się nadużyć w zakresie
Bonus Club, np. Uczestnik angażuje się w transakcje, które są motywowane uzyskaniem Punktów w
wyniku wprowadzenia w błąd, zawiera nieautoryzowane kontrakty biznesowe z producentami
produktów dostępnych w ofercie w ALSO Webshop lub odmawia uregulowania zobowiązań
finansowych wobec ALSO Polska. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Bonus Club w sposób
opisany powyżej, Uczestnik traci prawo do Punktów zapisanych na Koncie BC. Punkty zapisane na
Koncie BC z chwilą wykluczenia Uczestnika zostaną anulowane przez Organizatora, nie generując
żadnych obowiązków dla ALSO Polska ani uprawnień i roszczeń dla Uczestnika, a Konto BC zostanie
usunięte.
9.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Bonus Club w dowolnym momencie.
9.6 Informacja o zakończeniu Bonus Club zostanie opublikowana przez Organizatora w ALSO Webshop
lub przesłana do Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na jeden (1)
miesiąc przed zakończeniem Bonus Club.
9.7 W przypadku zakończenia Bonus Club, Uczestnik może dokonać wymiany Punktów zapisanych na
Konce BC na Nagrody w terminie jednego (1) miesiąca od daty zakończenia Bonus Club. Po upływie
tego terminu Uczestnik traci prawo do Punktów zapisanych na Koncie BC. Punkty zapisane na Koncie
BC z chwilą wykluczenia Uczestnika zostaną anulowane przez Organizatora, nie generując żadnych
obowiązków dla Organizatora ani uprawnień i roszczeń dla Uczestnika, a Konto BC zostanie usunięte.
10. Zmiany Warunków Uczestnictwa
10.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmian Warunków Uczestnictwa.
10.2 Poinformowanie o zmianach w Warunkach Uczestnictwa nastąpi nie później niż na jeden (1) miesiąc
przed wejściem w życie zmian w Warunkach Uczestnictwa.
10.3 Informacja o zmianie Warunków Uczestnictwa zostanie opublikowana w ALSO Webshop lub
przesłana do Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10.4 W przypadku zmiany w Warunkach Uczestnictwa i braku akceptacji zmian w Warunkach
Uczestnictwa, Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia udziału w Bonus Club w terminie od dnia
opublikowania informacji o zmianie Warunków Uczestnictwa do dnia wejścia w życie zmienionych
Warunków Uczestnictwa. Powyższe nie wyłącza możliwości rezygnacji przez Uczestnika z Bonus
Club, zgodnie z pkt. 9.1. – 9.2 Warunków Uczestnictwa. W przypadku niezaakceptowania przez
Uczestnika nowych Warunków Uczestnictwa zgodnie z powyższym, Uczestnik ma prawo złożyć
oświadczenia o wypowiedzeniu udziału w Bonus Club. W tym celu powinien przesłać do Organizatora:
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a) oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej na adres: ALSO Polska Sp. z o.o., ul.
Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem Bonus Club lub
b) oświadczenie

o

wypowiedzeniu

pocztą

elektroniczną

na

adres

e-mail:

Bonusclub.Polska@also.com.
10.5 W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu udziału w Bonus Club, prawo Uczestnika do
udziału w Bonus Club wygasa z dniem wejścia w życie zmienionych Warunków Uczestnictwa. Z chwilą
wejścia w życie zmienionych Warunków Uczestnictwa, Uczestnik traci prawo do Punktów zapisanych
na Koncie BC. Punkty zapisane na Koncie BC z chwilą wejścia w życie zmienionych Warunków
Uczestnictwa zostaną anulowane przez Organizatora, nie generując żadnych obowiązków dla
Organizatora ani uprawnień i roszczeń dla Uczestnika, a Konto BC zostanie usunięte.
11. Ochrona danych, wykorzystanie danych osobowych Uczestnika
11.1

Dane osobowe
W związku z udziałem w Bonus Club wymagane jest podanie przez Uczestnika podczas rejestracji do
Bonus Club imienia i nazwiska osoby kontaktowej w firmie, pełnego adresu firmy oraz adresu e-mail,
numer telefonu (dane podstawowe).
Administratorem danych osobowych Uczestników jest ALSO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536656, NIP
5272726825, REGON 360451330 o kapitale zakładowym w wysokości 133.300.300 złotych, BDO:
000006264,
Dane Uczestników Bonus Club są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanym dalej „RODO”).
Jeśli Uczestnik uzyskuje Punkty w Bonus Club, przesyłane i rejestrowane są tylko dane absolutnie
niezbędne do zapisania Punktów na jego Koncie BC (dane transakcyjne). Dane transakcyjne obejmują
numer klienta, nadany Uczestnikowi przez ALSO Polska w ALSO Webshop lub oznaczenie
Uczestnika, liczbę Punktów, wartość zakupu, datę księgowania i opis produktu objętego Promocją
oraz Promocję, w której Uczestnik wziął udział.
Dane osobowe przechowywane o Uczestniku (dane podstawowe i dane transakcyjne) będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Bonus Club, przez ALSO Polska. Zapisane dane
transakcyjne są usuwane, gdy nie są już wymagane do realizacji Bonus Club. Ponadto, dane te mogą
być przetwarzane na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi
roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Bonus Club .
Podstawą prawną przetwarzania przez ALSO Polska danych osobowych Uczestnika w celu
wskazanym powyżej jest:
a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO), której stroną jest Uczestnik,
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b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO), w celu obsługi,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w zapobiegania oszustwom,
marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji.
Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, a także ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
do przeniesienia danych do innego administratora, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia
udziału w Bonus Club. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia udział w Bonus
Club.
Dane osobowe przetwarzane będą również w celu komunikacji z przedstawicielami Uczestnika oraz
w celu przekazania Nagrody.
ALSO Polska informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione przez ALSO Polska
podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Bonus Club, w tym podmiotom odpowiadającym za
przekazanie Nagrody. Dane osobowe każdorazowo będą udostępniane takim podmiotom wyłącznie
w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji wysyłki Nagrody.
Dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Bonus Club.
Po zakończeniu Bonus Club dane osobowe Uczestników będą w niezbędnym zakresie
przechowywane przez ALSO Polska do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych
z Bonus Club lub do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z
Nagrodą. W przypadkach, w których dane są przetwarzane w celach związanych z wypełnieniem
prawnych obowiązków ciążących na ALSO Polska, dane osobowe będą przetwarzane w tych celach
tak długo, jak wymagają tego od ALSO Polska przepisy prawa.
11.2

Reklama i badania rynku
W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, ALSO Polska może przetwarzać dane
podstawowe i dane transakcyjne oraz wszelkie dobrowolnie udostępnione informacje zgromadzone
na potrzeby badań rynku oraz do indywidualnego tworzenia i wysyłania wybranych informacji pocztą
tradycyjną lub drogą mailową, dla celów promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez
ALSO Polska.
Dane transakcyjne, które mogą zostać wykorzystane do wyciągania wniosków na temat konkretnych
zachowań zakupowych Uczestnika, takie jak dane dotyczące obrotu, zamówione produkty lub firma
oferująca towary na sprzedaż, w żadnym wypadku nie będą ujawniane stronom trzecim.
Uczestnikowi, który wyraził zgodę przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
wysyłając pisemne powiadomienie do Organizatora na adres ALSO Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska
14, 03-230 Warszawa z dopiskiem Bonus Club, lub wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na
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adres e-mail: Bonusclub.Polska@also.com. Uczestnictwo w Bonus Club jest nadal możliwe po
wycofaniu niniejszego oświadczenia o zgodzie; w takim przypadku wykorzystywanie danych
osobowych poza zakresem procesów administracyjnych Bonus Club jest całkowicie zabronione.
12. Postanowienia końcowe
12.1 Dla wszystkich praw i obowiązków wynikających z Warunków Uczestnictwa właściwe jest prawo
polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej
sprzedaży towarów.
12.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Bonus Club będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby ALSO Polska.
12.3 Niniejsze Warunki Uczestnictwa dostępne są w siedzibie ALSO Polska oraz w ALSO Webshop.
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