Bydgoszcz dn. 27.01.2021

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„JESTEM Z DTM SYSTEM”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu lojalnościowego, jest firma DTM System spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Brzeskiej 7, NIP 953 264 83 96,
zwanym dalej jako ORGANIZATOR.
2. Uczestnikiem programu lojalnościowego, może być każda osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową, oraz posiadająca aktywną współpracę z ORGANIZATOREM, zwanym dalej jako
UCZESTNIK.
3. Zgromadzone punkty, można zamienić na gadżety lub produkty uwzględnione w ulotce akcji
lojalnościowej, znanym dalej jako NAGRODA.

§2
Zasady uczestnictwa
1. UCZESTNIK, dokonując dowolnych zakupów produktów z oferty ORGANIZATORA, uzyskuje
punkty w następującym przeliczeniu: za każde wydane 50 zł/netto, UCZESTNIK otrzyma 1
punkt do programu lojalnościowego.
2. Zgromadzone punkty można w każdym momencie, zamienić na NAGRODĘ.
3. Zdobyte punkty, zostaną dopisane do konta każdego kontrahenta, dopiero po uregulowaniu
pełnej należności za zakupiony towar.
4. Zgromadzone punkty, nie ulegają przedawnieniu.

§3
Realizacja
1. Każdy kontrahent w momencie uzyskania progu punktowego, będzie mógł zamienić punkty
na wybraną NAGRODĘ.
2. Zamianę zgromadzonych punktów na NAGRODĘ można dokonać bezpośrednio u opiekuna
handlowego, poprzez złożenie zlecenia drogą mailową.
3. Przy wyborze NAGRODY w formie gadżetu, należy podać rozmiar wg tabeli rozmiarów.

§4
Warunki rezygnacji i wypowiedzenia Programu lojalnościowego
1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie lojalnościowym
poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres michal.domaradzki@dtm.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30
dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.

§5
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość
pocztą elektroniczną na adres: michal.domaradzki@dtm.pl, albo pisemnie na adres
Administratora: DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Brzeska 7,85145 Bydgoszcz
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych
niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

