Regulamin Klubu Hodowców Kotów
„Premium 4 Animals”
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Klubu Hodowców Kotów „Premium 4 Animals” zwanego w dalszej części Regulaminu „Klubem” jest firma Best
4 Animal Care sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-342) przy ul. Waszyngtona 34/36, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS: 0000491823, NIP: 5862287278,
REGON: 222007846.
2. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i nie wymaga rezygnacji z członkostwa w innych Klubach Hodowców.
Zasady przystąpienia do Klubu
1. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie Formularza przystąpienia, zaakceptowanie Regulaminu Klubu i zgód
dotyczących otrzymywania informacji handlowych i przetwarzania danych osobowych oraz złożenie podpisu, przy czym
w przypadku wypełnienia formularza elektronicznego nie jest wymagane jego podpisanie.
2. Formularz przystąpienia można wypełnić :
=
Elektronicznie na stronie www.premium4animals.pl/klubhodowcy lub
=
Pobrać plik ze strony, wypełnić i w formie skanu lub zdjęcia wysłać na e-mail: hodowcy@premium4animals.pl lub
=
Wypełniony Formularz przekazać osobiście pracownikom Organizatora na stoisku podczas Wystawy Kotów lub
=
wysłać pocztą na adres: mediadress polonia sp. o.o. , ul. Unii Europejskiej 20, 99-100 Skierniewice, z dopiskiem na kopercie„Klub
Hodowców Kotów”.
3. Po otrzymaniu Formularza przystąpienia zostanie wysłany na podany adres e-mail indywidualnie wygenerowany kod rabatowy
uprawniający do zakupów.
4. Jeżeli Członek Klubu planuje korzystać z wyprawek dla kociąt należy do zgłoszenia dołączyć kopię/skan rejestracji przydomku
hodowlanego .
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Korzyści z członkostwa w Klubie
25 % rabatu na linię karm suchych Go Care Royal i Go Care oraz mokrych Petite Cuisine
Wygodny sposób zamawiania : w sklepie internetowym www.premium4animals.pl , e-mailowo: hodowcy@premium4animals.pl
lub telefonicznie: 58 783 40 02
Możliwość zamawiania dużych opakowań (16 kg) dostępnych tylko dla hodowców.
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniu pow. 130 zł.
12% rabatu stałego dla nabywców kociąt z hodowli na karmy suche Go Care Royal i Go Care oraz mokre Petite Cuisine.
Możliwość bezpłatnego umieszczania informacji o hodowli, planowanych i aktualnych miotach na profilu FB premium4animals.pl
Akcje specjalne, promocje cenowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami kierowane do aktywnych hodowców.
Wyprawki dla kociąt na zasadach opisanych w paragrafie„Wyprawki dla kociąt”.

Wyprawki dla kociąt
1. W Klubie przewidziane są bezpłatne wyprawki dla kociąt dla każdego Członka Klubu który:
=
prześle skan rejestracji przydomku hodowlanego i karty miotu
=
dokonuje zamówień na karmy.
2. Na każde wydane 300 zł na zakup karm (Go Care, Go Care Royal, Petite Cuisine) przysługują: 2 sztuki wyprawek ( do wyboru nr 1 lub nr
2 lub nr 3) lub 1 sztuka wyprawki nr 4 . Poszczególne wersje wyprawek zawierają:
=
Wyprawka nr 1: karmę Go Care Royal Kiten 400 g ( 1 szt.) i materiały reklamowe
=
Wyprawka nr 2: puszki Petite Cuisine 85 g ( 4 szt. o dowolnym smaku) i materiały reklamowe.
=
Wyprawka nr 3: karmę Go Care Kitten 400g ( 1 szt.) i puszkę Petite Cuisine 85 g
=
( 1 szt. o dowolnym smaku)
=
Wyprawka nr 4: karmę Go Care Royal Kitten 400 g (1 szt.) i puszki Petite Cuisine 85 g ( 4 szt. o dowolnym smaku) oraz materiały
reklamowe.
3. Członek Klubu sam decyduje o wyborze opcji wyprawki, którą chce otrzymać.
4. Wyprawki można również nabyć odpłatnie w cenach obowiązujących na stronie www.premium4animals.pl . Na zakup wyprawek
również obowiązuje rabat 25%.
5. Zamówienia wyprawek można dokonywać w momencie zakupu karmy w sklepie internetowym (wpisując w polu „Uwagi” na końcu
koszyka zakupowego) , e-mailowo: hodowcy@premium4animals.pl lub telefonicznie: 58 783 40 02.

1

Regulamin Klubu Hodowców Kotów
„Premium 4 Animals”
Zamówienia i dostawa
1. Zamówienia można składać
=
w sklepie internetowym www.premium4animals.pl
=
e-mailowo: hodowcy@premium4animals.pl lub
=
telefonicznie: 58 783 40 02
2. Dostawa bezpłatna przy zamówieniu powyżej 130 zł (wartość po rabacie).
Dane osobowe
1. Organizator, tzn. Best 4 Animal Care sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-342) przy ul. Waszyngtona 34/36, wpisana do rejestru
przedsiębiorców, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS: 0000491823,
NIP: 5862287278, REGON: 222007846 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
2014.1182 z póz. zm.) informuje, że jako administrator danych w celu związanych z uczestnictwem w Klubie będzie przetwarzał dane
osobowe Uczestnika. Uczestnicy Klubu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Klubie.
2. Dane osobowe uczestników Klubu będą przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla uczestnictwa
w Klubie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, to jest nie dłużej niż przez czas trwania członkostwa uczestnika w Klubie.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności
zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2014.1182 z póz. zm.) oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem.
4. Uczestnik przystępując do Klubu wyraża również zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (adres e-mail,
telefon).
5. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji o statusie zamówienia, przesyłki,
dostępnym asortymencie, nowościach produktowych i cenowych, nowych ofertach oraz targach i wystawach i innych ważnych
wydarzeniach dla hodowców.
6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika
lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, zgoda taka będzie utrwalona (podpis, zgoda wyrażona elektronicznie lub nagranie rozmowy).
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne,
umotywowane żądanie zaprzestanie przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach
wskazanych przez prawo.
8. Wszelkie wątpliwości i zapytania uczestników związane z podaniem swoich danych osobowych oraz udzieleniem zgody na ich
przetwarzanie mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora: Gdynia 81-342, ul. Waszyngtona 34/36.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego .
2. Regulamin Klubu dostępny jest na stronie internetowej: www.premium4animals.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przepisami prawa, jeżeli nie
wpłynie to na prawa nabyte osób biorących udział w Klubie, w tym jego Uczestników.
4. Prawa z tytułu uczestnictwa w Klubie na mocy niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji lub przeniesienia na osoby trzecie.
5. Prawa i obowiązki Stron wynikające z uczestnictwa w Klubie podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy dla Organizatora.
7. Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień okaże się nieważne w całości lub części, nie wpłynie to na ważność pozostałych
postanowień. Nieważne postanowienie zostanie w sposób zwyczajowy zastąpione, z mocą prawnie obowiązującą,
postanowieniem, które, w miarę w największym stopniu, odzwierciedla handlowy cel i zamierzenie postanowienia nieważnego.
To samo zastosuje się również w przypadku ewentualnych luk w Regulaminie.

Importer i dystrybutor karm dla psów i kotów Go Care i Go Care Royal (marki duńskiej firmy Vital Petfood Group A/S) oraz karm mokrych dla kotów Petite Cuisine
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