Klub Hodowców TropiDog

Data aktualizacji: 25.06.2018r
Klub Hodowców TropiDog zrzesza tylko profesjonalne, odpowiedzialne hodowle,
spełniające najwyższe standardy w hodowli, dbające o zdrowie i odpowiednio dopasowane
pożywienie na każdym etapie życia zwierząt. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne. Do Klubu
należeć mogą hodowcy, będących członkami polskich organizacji kynologicznych.

Z przystąpieniem do Klubu Hodowców TropiDog wiążą się liczne przywileje:
•

możliwość zakupu karm dla psów TropiDog z bezpłatną dostawą przy zamówieniu od
300 zł

•

specjalne ceny na wszystkie karmy

•

możliwość zakupu wyprawki dla szczeniąt przeznaczonych na sprzedaż za 1gr

•

nagrody rzeczowe dla bardzo aktywnych klientów – polecających nasze karmy

•

nagrody rzeczowe za osiągnięcia wystawowe psów należących do hodowli

Zainteresowanych członkostwem w Klubie Hodowców TropiDog prosimy o kontakt z
przedstawicielami handlowymi (zakładka Kontakt na stronie www.tropidog.pl lub
www.zdrowy-pies.pl) lub z działem marketingu firmy Tropical pod nr. tel. (32) 249 92 10 wew.
145 lub e-mail hodowcy@tropidog.pl

Szczegóły w poniższym Regulaminie Klubu Hodowców TropiDog.

Regulamin Klubu Hodowców TROPIDOG
§1 Organizator i postanowienia Klubu
1. Organizatorem Klubu Hodowców TropiDog jest firma Tropical Tadeusz Ogrodnik z siedzibą w
Chorzowie przy ul. Opolskiej 25.
2. Celem Klubu jest zrzeszanie odpowiedzialnych hodowli psów rasowych, spełniających najwyższe
standardy w hodowli, a także dbających o zdrowe i odpowiednio dopasowane pożywienie na każdym
etapie życia zwierząt.
§2 Rejestracja
1. Członkostwo w Klubie Hodowców TropiDog jest bezpłatne i dedykowane hodowcom psów
posiadających rodowód, zarejestrowanych w polskich organizacjach kynologicznych.
2. Warunkiem przystąpienia do Klubu Hodowców TropiDog jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie potwierdzenia rejestracji przydomka hodowlanego za pośrednictwem
strony www.zdrowy-pies.pl lub na adres firmy Tropical ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów albo pocztą
elektroniczną na adres: hodowcy@tropidog.pl
3. Członkowie Klubu rejestrowani będą w bazie danych. Dane objęte są przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie są przedmiotem sprzedaży i podlegają przetwarzaniu
wyłącznie przez Organizatora Klubu.
4. Członkostwo w Klubie Hodowców TropiDog nie wiąże się z rezygnacją z członkostwa w innym klubie
hodowców.

§3 Korzyści i zobowiązania Członka Klubu Hodowców TropiDog
1. Korzyści płynące z członkostwa w Klubie Hodowców TropiDog:
- możliwość zakupu karm dla psów TropiDog z bezpłatną dostawą przy zamówieniu od 300 zł,
- specjalne, atrakcyjne ceny na wszystkie karmy,
- możliwość zakupu wyprawki dla szczeniąt przeznaczonych na sprzedaż za 1gr, wysyłanej razem z
zamówieniem na inny towar,
- atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci karmy 2,5 kg dla aktywnych, polecających nasze karmy
klientów, skutkujące zapisaniem się nowej hodowli i zamówieniem
- atrakcyjne nagrody rzeczowe za osiągnięcia wystawowe (tytuł championa) psów należących do
hodowli. Champion otrzyma gratis opakowanie karmy 2,5 kg. Warunkiem otrzymania nagrody jest
przesłanie skanu dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu niezwłocznie po jego otrzymaniu oraz
zdjęcia psa, ze zgodą na publikację na stronie internetowej oraz na Facebooku Organizatora
- opakowanie karmy TropiDog Premium 2,5 kg gratis przy pierwszym zamówieniu.
2. Zobowiązania Członka Klubu:
- karmienie psów dorosłych oraz młodych karmami TropiDog,

- troska o dobry wizerunek marki, polecanie karm TropiDog innym hodowcom oraz nabywcom
szczeniąt,
- przekazywanie nabywcom szczeniąt wyprawek TropiDog,
- dokonanie minimalnych zakupów raz na 3 miesiące:
•

małe hodowle / małe rasy (1-3 psy) – min. 8 kg / kwartał

•

większe hodowle / małe rasy (więcej niż 3 psy) – min. 3 x 8 kg / kwartał

•

małe hodowle / średnia i duże rasy (1-3 psy) – min. 2 x 15 kg / kwartał

•

większe hodowle / średnia i duże rasy (więcej niż 3 psy) – min. 4 x 15 kg / kwartał

- rozdawanie ulotek i próbek TropiDog podczas wystaw psów.

§4 Wyprawki dla szczeniąt
1. O miocie należy poinformować Organizatora drogą elektroniczną niezwłocznie po urodzeniu
szczeniąt, przez wypełnienie formularza na stronie www.zdrowy-pies.pl. Wyprawki są wysyłane na
podstawie zgłoszenia elektronicznego wraz z najbliższym zamówieniem karmy.
2. Warunkiem możliwości nabycia wyprawki dla szczeniąt za 1gr jest
a. co najmniej 3-miesięczna historia zakupów,
b. równoczesny zakup dowolnego towaru za cenę minimum 15zł
3. Hodowca jest zobowiązany w terminie przez siebie zadeklarowanym przy okazji internetowego
zgłoszenia miotu do dostarczenia do Organizatora kopii karty miotu - wystawionej przez
organizację kynologiczną - po przeprowadzonym przeglądzie miotu. Kartę można przesłać pocztą
elektroniczną na adres: hodowcy@tropidog.pl ,przesyłką listową lub przez formularz na stronie
internetowej www.zdrowy-pies.pl . Niespełnienie tego warunku, będzie skutkowało odmową
dostarczenia wyprawek przy kolejnym miocie.
4. W zestawie wyprawki znajdują się:
- karmy Junior dla szczeniąt dużej rasy lub karmy Junior dla szczeniąt małej rasy
- broszura informacyjna
- zestaw gadżetów
5. Członek Klubu TropiDog zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wyprawki.
6. Tropical zastrzega sobie odmowę w wydaniu wyprawki w następujących sytuacjach:
- więcej niż trzy mioty na dwa lata u suki hodowlanej,
- w przypadku rażącego braku proporcji miedzy ilością zamawianych wyprawek a ilością zamawianej
karmy,
- w przypadku niedosłania karty miotu,
- niedopełnienie punktu 3.2 niniejszego Regulaminu.

§5 Zamówienia i dostawa
1. Zamówienia karmy należy dokonywać u przyporządkowanego sobie przedstawiciela regionalnego.
2. Dokładne informacje dotyczące płatności oraz dostawy określone są w Warunkach Handlowych
firmy Tropical.
3. Zamówiony towar dostarczany jest w terminie do 3. dni roboczych.
4. W przypadku nie spełnienia minimum logistycznego (zamówienie o wartości od 300 zł) doliczana
jest opłata za przesyłkę – 25 zł za jeden karton. W kartonie mieszczą się dwa worki o pojemności 15 kg
lub 3 worki o pojemności 8 kg (maksymalnie 30 kg).

§6 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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) Tropical Tadeusz Ogrodnik informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich
Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO w celu opisanym w niniejszy Regulaminie oraz
na podstawie art.6 ust.1.lit.c) w celu realizacji rozliczeń finansowych.
Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Tropical Tadeusz Ogrodnik mają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania,
przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Tropical Tadeusz
Ogrodnik w Chorzowie ul. Opolska 25.
Zakres przetwarzanych danych osobowych: zgodnie z wypełnionym przez Członka Klubu
formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie http://zdrowy-pies.pl/Tropidog, w tym adres
poczty e-mailowej, a także dane dot. zgłoszenia miotu, karty miotu i championatu.
Tropical Tadeusz Ogrodnik nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie
dokonuje profilowania tych danych
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: ochronadanych@tropical.pl
Tropical Tadeusz Ogrodnik informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z
zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. w przypadku stwierdzenia
przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem
Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać
wycofana.
Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z
przywilejów Członka Klubu, zgodnie z zapisami §3 i §4 niniejszego Regulaminu.
Odbiorcami danych osobowych będą firmy obsługujące systemy informatyczne w celach
technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej, kancelarie prawne i inne
podmioty, o ile będzie to niezbędne dla nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub
rozwiązania stosunku prawnego.
Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub wystąpienia z Klubu Hodowców TropiDog,
jednakże nie krócej wymagają tego przepisy prawa dla celów podatkowych, co oznacza, że po
odwołaniu zgody nie będzie przetwarzany adres poczty elektronicznej, ale będą przetwarzane dane
dot. faktur czy powiązania działania Klubu Hodowców ze stanem magazynowym produktów.
§7 Postanowienia końcowe
1. Automatyczne wykluczenie z Klubu związane jest z niedokonywaniem zakupów przez okres 8
miesięcy. Członkostwo wraz z przywilejami zostanie przywrócone w ciągu 3 miesięcy od dokonania
ponownych zakupów określonych w Regulaminie.
2. Wykluczenie z Klubu może nastąpić, jeżeli niespełnione zostały inne warunki zawarte w
Regulaminie w §3 punkt 2.
3. Członkostwo może zostać wypowiedziane przez hodowcę w każdej chwili, bez podawania
przyczyny, poprzez poinformowanie o tym Organizatora drogą elektroniczną na adres
hodowcy@tropidog.pl

§8 Ważność i zmiany Regulaminu
1. Firma Tropical zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
2. Firma Tropical zastrzega sobie prawo do zamknięcia w każdym czasie Klubu Hodowców TropiDog w
całości.
3. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania prawa w zakresie wszelkich czynności związanych
z funkcjonowaniem Klubu Hodowców.
4. Czynności Członka Klubu związane z jego uczestnictwem poddane będą regularnej kontroli przez
firmę Tropical.
5. W przypadku likwidacji hodowli Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
firmę Tropical na piśmie.

