
Regulamin programu lojalnościowego HOFF ADVENTURE. 

  

1. Organizatorem programu lojalnościowego HOFF ADVENTURE jest firma HEBAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-694), ul. Kosocicka 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000351842, 

NIP 6790083459  

2. Warunkiem udziału w programie lojalnościowym HOFF ADVENTURE jest zawarcie „umowy  o świadczenie usług 

pośrednictwa handlowego”  z Organizatorem.  

3. Każda osoba, która zawarła „umowę  o świadczenie usług pośrednictwa handlowego” i poleca swoim Klientom zakupy 

produktów i materiałów Firm - Partnerskich w Salonach HOFF ma możliwość stać się Partnerem programu lojalnościowego 

HOFF ADVENTURE przez zgłoszenie chęci udziału w Programie. Zgłoszenie takie może być dokonane poprzez przesłanie e-

maila  lub telefonicznie u Koordynatora Działu  Współpracy z Architektami P. Sylwestra Ślęczka, tel: 513120845,  email:  

s.sleczek@heban.net.    

4. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które w chwili ustanowienia niniejszego Regulaminu są już 

Partnerami, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu gdyż nabycie statusu Partnera jest 

jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu. Osoby te zobowiązują się do 

bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia 

współpracy z nimi przez Organizatora.  

5. Każdy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w „umowie  o 

świadczenie usług pośrednictwa handlowego”. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym 

między innymi w celu informowania Partnerów o nowych promocjach i usługach w ramach programu lojalnościowego HOFF 

ADVENTURE. Zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na 

ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował.   

6. Każda osoba z chwilą uzyskania statusu Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany 

przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail), o tematyce związanej z przedmiotem programu lojalnościowego HOFF 

ADVENTURE.  

7. Partnerzy za każdą złotówkę obrotu netto wygenerowanego w Salonie HOFF poprzez zakupy produktów i materiałów 

dokonane przez poleconych przez siebie Klientów w okresie od 1.03.2019 r.  do 31.12.2019 r. otrzymują jeden punkt 

lojalnościowy natomiast w przypadku produktów Partnerów Strategicznych: DRE, Radaway 1 zł obrotu netto to 2 pkt w 

programie.  Zebrane punkty można wymienić na voucher na  aktualną wyprawę przygodową organizowaną w ramach 

programu lojalnościowego HOFF ADVENTURE.   

8. Klient kupujący z polecenia Partnera  jest przypisywany  danemu Partnerowi tylko wtedy, gdy Partner przed zakupami 

Klienta zgłosi  fakt skierowania danego Klienta na zakupy w Salonach HOFF. Zgłoszenie takie może być dokonywane poprzez 

przesłanie e-maila do Koordynatora Działu  Współpracy z Architektami na adres s.sleczek@heban.net.  

9. Ilość punktów przyznawanych Partnerowi w zamian za zakupy  przez poleconych klientów można sprawdzić przesyłając 

zapytanie do Koordynatora Działu  Współpracy z Architektami P. Sylwestra Ślęczka na adres s.sleczek@heban.net.  

Partnerzy mogą zgłaszać żądanie zamiany punktów lojalnościowych na voucher na wyprawę po potwierdzeniu wyprawy 

przez Organizatora, zgromadzeniu minimalnej grupy uczestników wyprawy i zebraniu odpowiedniej ilości punktów. 

Zgłoszenie żądania zamiany punktów lojalnościowych na voucher  powoduje przekształcenie zgromadzonych przez Partnera 

punktów w tzw. Transzę, wraz z nadaniem Transzy unikalnego numeru oraz przeliczenie zgromadzonych w jej ramach 

punktów na voucher. Jeden Partner może żądać przeliczenia zebranych punktów na maksymalnie dwie Transze i odebrać 

maksymalnie dwa vouchery. Rozliczenie punktów obejmuje okres od 1.03.2019 r.  do 31.12.2019 r. Propozycja wyprawy 

będzie przedstawiona na stronie  www.salonyhoff.pl.  

10. Każdy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w „umowie  o 
świadczenie usług pośrednictwa handlowego”. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym 
między innymi w celu informowania Partnerów o nowych promocjach i usługach w ramach programu lojalnościowego HOFF 
ADVENTURE. Zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na 
ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował.   
Organizator zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) 
informuje, że:  
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HEBAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa (ul. Kosocicka 7, 30-694 Kraków, rodo@heban.net). 
II. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji żądania osoby, której dotyczą, zgodnie z zasadami wymienionymi w 
art. 5 i 6 RODO.  
III. Prawo do sprzeciwu - W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. HEBAN przestanie przetwarzać Pani/Pana 
dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności. 
IV. Dane zostaną usunięte na żądanie osoby, której dotyczą jednak nie wcześniej niż przed terminami wymaganymi 
odrębnymi przepisami, w szczególności podatkowymi. 
V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) 
sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, d) przenoszenia danych,  
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację 
umowy. 
VII. HEBAN informuję, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
VIII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej 
wycofaniem. 
 
11. Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator 

zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Partnerów w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na 

stronie  www.salonyhoff.pl. 

 

http://www.salonyhoff.pl/

