
Regulamin Klubu ESBE od 01.01.2022 roku 

 

1. Członkiem Klubu ESBE może zostać każdy aktywny zawodowo instalator działający w branży 

grzewczej, instalacyjno-sanitarnej i klimatyzacyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Członkami 

Klubu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.  

2. Organizatorem Klubu ESBE (zwanym dalej „Organizatorem” jest ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o., z 

siedzibą ul. Garbary 56 w Poznaniu. Zasady uczestnictwa w Klubie określa wyłącznie niniejszy 

Regulamin. 

3. Przystąpienie do Klubu następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie www.klubesbe.pl. 

Wypełnienie formularza oznacza zawarcie przez członka Klubu ESBE umowy z Organizatorem. Poprzez 

zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy 

wyszczególnione w niniejszym regulaminie. 

4. Każdy członek Klubu ESBE otrzymuje: 

• indywidualny dostęp do strony internetowej www.klubesbe.pl 

• prezent powitalny 

• możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez firmę ESBE lub jej 

partnerów 

• możliwość korzystania ze specjalnej linii telefonicznej (pomocy technicznej) 

• możliwość zamawiania bezpłatnych katalogów, cenników i innych materiałów informacyjnych 

• bezpośredni dostęp do unikalnych materiałów technicznych firmy ESBE 

• możliwość uczestnictwa w Konkursach i Promocjach organizowanych przez firmę ESBE 

5. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. 

6. Dokonując rejestracji, każdy uczestnik akceptuje poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na  

przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach administracyjnych i marketingowych 

podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie 

www.klubebse.pl oraz zgodnie z informacją, którą otrzymał przed zapisem. 

7. Zarządzanie danymi odbywa się zgodnie z „ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 z 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)”. Każdy uczestnik Klubu ma prawo 

ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

sprzeciwu, prawo do przeniesienia, prawo do bycia zapomnianym i praco wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Każdy członek Klubu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie ESBE, o 

czym musi poinformować firmę ESBE e-mailowo: esbe.pl@esbe.eu. 

9. Firma ESBE zastrzega sobie prawo do zawieszania członkostwa i przywilejów klubowych wybranym 

członkom lub usuwania z bazy danych członków Klubu ESBE bez podawania przyczyn.  

  

Dane osobowe i ogólne zasady dla Uczestników Konkursu/Promocji i członków Klubu ESBE 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu/Promocji są przetwarzane przez Organizatora i podmioty 

działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu/Promocji oraz innymi działaniami 

marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Uczestnikami. 

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych: 

• imię i nazwisko, 
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• adres zamieszkania lub korespondencyjny, 

• data urodzenia, 

• telefon komórkowy, 

• e-mail 

oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i 

opracowywanie. 

Uczestnicy podają dane dobrowolnie, mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Szczegóły 

dotyczące administrowania danymi osobowymi znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na 

www.klubesbe.pl. 

3. Administratorem danych jest ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o.   

4. Udział w każdym Konkursie/Promocji wraz z podaniem przez Uczestnika danych osobowych są 

dobrowolne, jednak są one warunkiem koniecznym udziału w Konkursie/Promocji. 

4. Uczestnik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych. W takim przypadku Uczestnik zostaje 

wykluczony z udziału w Konkursie/Promocji. 

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie/Promocji. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. 

Za datę rezygnacji uznaje się datę otrzymania wyżej wymienionego oświadczenia. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę 

lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez Uczestnika 

Konkursu/Promocji. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne, niepełne lub niezgodne z prawdą podanie 

adresu lub innych danych osobowych przez Uczestnika. 

8. Pełna treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.klubesbe.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu bez konieczności 

odrębnego powiadamia Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni  od daty 

ogłoszenia zmienionego regulaminu na stronie www.klubesbe.pl. 

10. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki 

przewidzianej Regulaminem decyduje data nadania (chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego 

Regulaminu lub Regulaminu Konkursu/Promocji). 

11. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z 

członkostwem w Klubie lub Konkursie/Promocji rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.  
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