Flügger farby
Załącznik nr 4 Ogólne warunki świadczenia usług depozytu produktów objętych promocją „Black Friday”

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DEPOZYTU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Flügger Poland sp. z o.o. (zwaną dalej Flügger) usługi
depozytu produktów zakupionych w dniach od 24.11.2021 do 30.11.2021 roku.
2. Przedmiotem usług, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być wyłącznie towary stanowiące asortyment
Flügger, które klient zakupił w e-sklepie Flügger Pro bądź w sklepie Flügger farby (szczegółowy wykaz sklepów
jest dostępny na stronie www.flugger.pl), a co do których wyraził chęć przechowania we wskazanym przez
Flügger magazynie zewnętrznym.
3. Towar przechowywany jest w magazynie ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
4. Liczba miejsc depozytowych jest ściśle ograniczona. Przed zleceniem usługi depozytu należy sprawdzić
u pracownika Flügger dostępność miejsca depozytowego. W przypadku braku wolnego miejsca
depozytowego Flügger może odmówić przyjęcia zlecenia depozytu zakupionego towaru.
5. Wydanie lub wysyłka towaru następuje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) do godziny 15:00 (dotyczy wysyłek standardowych).
6. Koszt i czas realizacji dostawy przechowywanego towaru określa cennik transportowy dostępny w sklepach
Flügger farby i na stronie e-sklepu Flügger Pro.
7. Miesięczny koszt depozytu jednej palety wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto, płatne z góry.
8. Czas depozytu jest ściśle ograniczony, maksymalny okres przechowywania towaru wynosi jeden miesiąc.
9. Flügger dopuszcza możliwość skrócenia lub wydłużenia czasu depozytu ponad 1 miesiąc, przy czym
obowiązuje miesięczna opłata za depozyt (za okres do jednego miesiąca obowiązuje opłata za cały miesiąc;
w przypadku okresu dłuższego – obowiązuje stawka miesięczna za każdy pełny oraz za rozpoczęty miesiąc).
Wydłużenie okresu depozytu ponad 1 miesiąc może nastąpić wyłącznie za zgodą Flügger i pod warunkiem
dostępności miejsc depozytowych.
10. Towar przechowywany jest wyłącznie na miejscach paletowych. W przypadku zgłoszenia potrzeby depozytu
ilości towaru przekraczającej wielkość palety, opłata za miejsce składowania wyliczana będzie jako
odpowiednia wielokrotność miejsc paletowych.
11. Barwienie towarów magazynowanych przez Flügger jest realizowane bezpłatnie, na życzenie klienta, po
poinformowaniu i potwierdzeniu zlecenia barwienia przez pracownika Flügger.
12. Administratorem danych osobowych Klientów jest Flügger Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298,
ul. Rakietowa 20A.
13. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu świadczenia usług depozytu na podstawie art. 6 ust 1 lit.
f. RODO
14. Odbiorcami danych osobowych Klientów może być:
a. Flügger Poland sp. z o.o.
b. Firma świadcząca usługę transportu
15. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
16. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu wykonania usługi.
17. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
18. Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Podanie przez Klientów danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi jest warunkiem koniecznym jej
wykonania. W razie niepodania danych osobowych, Flügger nie będzie w stanie świadczyć usług depozytu.
20. Dane Klientów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.
21. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż Klientom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Klientów danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony
danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw,
należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta.
22. Wszelkie
zastrzeżenia
i
roszczenia
związane
z
realizacją
usługi
należy
zgłaszać
do
Flügger Sp. z o.o., na adres: ul. Rakietowa 20A, 80-298 Gdańsk na piśmie wraz z dokładnym opisem
zastrzeżeń i roszczeń oraz ich szczegółowym uzasadnieniem.
23. Za działania lub zaniechania osób trzecich, za skutki zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora, lub
wynikających z działania siły wyższej Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
24. Każdy z Klientów poprzez skorzystanie z usługi depozytu jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
25. Jakiekolwiek uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby
trzecie.
26. W przypadku sytuacji nie objętych regulaminem, decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
27. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.flugger.pl oraz w sklepach Flügger farby.

