Regulamin Klubu Strefa Płyt (dalej „Regulamin”)
1. Klub Strefa Płyt jest prowadzony przez Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (dalej
„Kronospan” lub „Administrator”).
2. Klub Strefa Płyt to narzędzie marketingowe adresowane do obecnych oraz potencjalnych klientów
sieci franchisingowej Strefa Płyt (dalej „Sieć Strefa Płyt”) lub do wszystkich zainteresowanych ofertą
Kronospan.
3. Celem Klubu Strefa Płyt jest m.in.: - informowanie o promocjach, specjalnych rabatach na zakupy w
sklepie www.strefaplyt.pl lub www.kronosfera.pl, konkursach, akcjach, szkoleniach, itp., - informowanie
o ofercie produktowej Administratora i firm należących do Sieci Strefa Płyt.
4. Uczestnikiem Klubu Strefa Płyt może być każda pełnoletnia osoba, która dokona rejestracji
wypełniając formularz na stronie internetowej www.strefaplyt.pl. (dalej „Uczestnik”)
5. Dane Uczestnika podane przy rejestracji w Klubie Strefa Płyt muszą być poprawne i prawdziwe.
Rejestracja w Klubie Strefa Płyt jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
6. Nowy Uczestnik Klubu Strefa Płyt otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym na adres e-mail podany
podczas rejestracji, który należy aktywować, aby konto było aktywne.
Jeśli Uczestnik Klubu wyrazi zgodę na newsletter, to otrzyma dodatkowy link aktywacyjny, dopiero po
aktywacji linku, zostanie włączona usługa newsletter
7. Jeżeli Uczestnik Klubu Strefa Płyt nie aktywuje konta zgodnie z wysłanym do niego e-mailem
aktywującym, konto Uczestnika zostanie automatycznie usunięte w terminie 2 miesięcy od dnia
rejestracji.
8. Każdy nowo zarejestrowany Uczestnik, który dokona aktywacji konta, otrzymuje darmowy komplet
wzorników. Wzorniki zostają wysłane do autoryzowanego punktu Sieci Strefa Płyt wybranej przez
Uczestnika podczas rejestracji.
9. Warunkiem koniecznym założenia konta w Klubie Strefa Płyt jest wyrażenie przez Uczestnika zgody
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych . Konto nie zostanie założone, jeśli Uczestnik
nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Uczestnik może, lecz nie musi wyrażać zgody na otrzymywanie na udostępniony adres e-mail
informacji handlowych dotyczących produktów, usług, promocji realizowanych przez Kronospan za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11. Uczestnik może, lecz nie musi wyrażać zgody na kontaktowanie się z nim przez Kronospan przy
użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego.
12. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych jest
dobrowolne, dlatego Uczestnik może ją w każdym momencie wycofać, i nie będzie to miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.
13. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Klubie Strefa Płyt usuwając na stałe konto.
14. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu sprostowania, usunięcia,
przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.
15. Uczestnik po zalogowaniu się na swoje konto ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich
modyfikacji.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub wykluczenia (wykreślenia) z
udziału w Klubie Strefa Płyt każdego Uczestnika, bez potrzeby uzasadniania takiej decyzji, w
szczególności w przypadkach, gdy Uczestnik: a) podaje nieprawdziwe dane, b) narusza zasady Klubu

Strefa Płyt, przeprowadzanych konkursów, akcji marketingowych, itp., c) działa na szkodę Klubu Strefa
Płyt, innych Uczestników lub Administratora.
17. Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. Zmiana następuję przez publikację
aktualnego regulaminu na tej stronie internetowej.
18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy polskiego prawa.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 07 2020

