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Regulamin uczestnictwa w Pets Style Club 

 

 1. Wstęp 

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania Pets Style 

Club, zwanego dalej Clubem, tj. programu lojalnościowego dla Czytelników magazynu  

Pets Style oraz Klientów sklepu Pets Style. 

1.2 Organizatorem Clubu jest firma Elite Expo Zbigniew Joniec z siedzibą w Łodzi 93-479,  

przy ulicy św. Franciszka z Asyżu 69/2, NIP 627-257-62-72, zwany dalej Organizatorem. 

1.3 Club dedykowany jest Czytelnikom magazynu Pets Style i Klientom dokonującym 

zakupów w sklepie Pets Style na stronie www.pets-style.pl. 

1.4 Celem Clubu jest przyznawanie jego Członkom rabatów na zakupy dokonywane w sklepie 

Pets Style oraz umożliwienie Członkom korzystania z ofert specjalnych przygotowanych przez 

Partnerów Pets Style. Dodatkowo Członkowie Clubu będą mogli brać udział w akcjach 

specjalnych organizowanych przez Organizatora i jego Partnerów. 

1.5 Wszelkie niezbędne informacje o uczestnictwa w Clubie Członkowie mogą uzyskać 

korzystając z formularza, dostępnego pod adresem www.pets-style.pl/kontakt/. 

 

2. Uczestnictwo w Pets Style Club 

2.1 Członkiem Clubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i mieszka w Polsce. 

2.2 Zainteresowani mogą dołączyć do Clubu rejestrując się na stronie wwww.pets-style.pl 

poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

2.3 Członkowie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Brak 

akceptacji Regulaminu skutkuje odmową przystąpienia do Clubu. 

2.4 Osoby chcące zarejestrować się w Clubie muszą podać następujące dane osobowe: imię  

i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie adresu zamieszkania oraz numeru telefonu jest 

dobrowolne. Natomiast jest wymagane podczas dokonywania zakupów w sklepie Pets Style 

oraz w przypadku chęci udziału w akcjach specjalnych, np. ZŁAP I TESTUJ i konkursach. 

2.5 Informacje dotyczące Clubu będą przekazywane Członkom na podany podczas rejestracji 

adres mailowy. 

 

4. Korzyści z uczestnictwa w Clubie 
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4.1. Członkowie Clubu będą mogli dokonywać zakupów w sklepie Pets Style w cenach 

promocyjnych. 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji konkursów i akcji specjalnych wyłącznie dla 

Członków Clubu. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości innych korzyści dla 

Członków Clubu. 

5. Utrata członkostwa w Pets Style Clubu. 

5.1 Organizator może wykluczyć Członka Clubu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nieprzestrzegania przez Członka Regulaminu, dostarczenia nieprawidłowych danych podczas 

rejestracji, lub podania się za inną osobę wobec Organizatora. Wykluczenie z Clubu nastąpi 

poprzez usunięcie wszystkich danych osobowych Członka. Członek może się odwołać od 

decyzji poprzez formularz dostępny na stronie www.pets-style.pl/kontakt/.  

5.2 Członek w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Clubie. Aby to uczynić musi 

w ustawieniach swojego konta wybrać opcję „Usuń konto”. Usunięcie konta jest 

równoznaczne z rezygnacją.  

5.3 Zakończenie uczestnictwa w Clubie jest równoznaczne z utratą wszystkich korzyści  

i uprawnień przysługujących Członkowi Clubu.  

5.4 Z chwilą usunięcie konta Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego 

Członka. 

 

6. Zmiana warunków uczestnictwa w Clubie 

6.1 Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym 

momencie trwania Clubu. Zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia 

funkcjonowania Clubu, wprowadzeniem dodatkowych korzyści dla Członków lub 

zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Clubu przez ich Członków. 

6.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni nowy 

Regulamin  14 dni przed wprowadzeniem zamian na stronie www.pets-style.pl.  

6.3 Po wprowadzeniu nowego Regulaminu, każdy Członek może zrezygnować z uczestnictwa 

w Clubie.  
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7. Zakończenie funkcjonowania Pets Style Clubu. 

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Clubu. 

W takim przypadku, Organizator poinformuje Członków z 21-dniowym wyprzedzeniem 

poprzez wysłanie komunikatu na adres mailowy Członka oraz poprzez umieszczenie informacji 

na stronie internetowej Pets Style.  

 

8. Ochrona Danych Osobowych. 

8.1 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem 

stosowania od dnia 25 maja 2018 roku 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) "RODO" 

informujemy, że Organizator – tj. Elite Expo Zbigniew Joniec z siedzibą w Łodzi,  

ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, 93-479 Łódź, jest Administratorem danych osobowych 

Członków Pets Style Club. 

8.2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: sklep@elite-expo.com.pl 

8.3. Organizator przetwarza podane dane osobowe Członków Clubu w celu: 

a.  realizacji uczestnictwa w Pets Style Club. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

zawarta umowa o uczestnictwo w Clubie, zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

b. marketingowym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Organizatora – marketing własnych produktów i usług  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane 

na podstawie danych osobowych (profilowanie) – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 ust. 2 lit 

c RODO). Organizator przetwarza dane osobowe Członków w formie zautomatyzowanego 

przetwarzania polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji zakupowych  

i zainteresowań Członków w celu przedstawienia Członkom indywidualnie dopasowanej 

oferty dotyczącej produktów i usług Organizatora. Wyrażenie zgody na profilowanie można 

cofnąć w każdym czasie. 
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c. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia 

zgody przez Członka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit.  

a RODO), 

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa  

w Clubie. 

8.5 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w Clubie, a po rezygnacji lub 

w przypadku zamknięcia Clubu dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane na 

podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia (przy czym cofnięcie 

zgody niezbędnej do uczestnictwa w Clubie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa  

w Clubie). 

8.6 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z wysyłką 

SMS oraz wiadomości e-mail do Członków Clubu oraz podmiot świadczący usługę 

wprowadzania danych osobowych do systemów informatycznych – na mocy stosownych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8.7 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

8.8 Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,  

w tym celu należy: w zakładce konto wybrać „Usuń konto”, zrezygnować z otrzymywania 

newsletteru klikając w odpowiedni link w każdym Newsletterze. 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed cofnięciem zgody. 

8.9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba 

może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, 

każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Reklamacje. 

9.1 Reklamacje związane z funkcjonowaniem Clubu można zgłaszać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres sklep@elite-expo.com.pl. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak 
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najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju 

i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy 

rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. 

9.2 Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Członka 

adres lub w inny wskazany przez Członka sposób. 

 

10. Postanowienia końcowe. 

10.1 Uczestnictwo w Clubie jest bezpłatne. 

10.2 Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym Członek może w każdej chwili 

zrezygnować z uczestnictwa w Clubie. 

10.3 Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

10.4 Informacje dotyczące Clubu Członka może uzyskać na stronie internetowej 

https://www.pets-style.pl. 
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