
 

 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 
Klubu Sportowego „FALA” MIĘDZYZDROJE 

 
W roku 2012 wystartował program partnerski K.S. FALA Międzyzdroje. Nawiązując do 
najlepszych wzorców na świecie klub postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom kibiców    
i uruchomić program lojalnościowy dla posiadaczy legitymacji członkowskiej Klubu. 

 
 

1. DEFINICJE 
 

●  PROGRAM – Program Partnerski K.S. „Fala” Międzyzdroje prowadzony przez Organizatora i stanowiący 
            wyłączną własność Organizatora. 

 

● ORGANIZATOR – Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje, 72-500 Międzyzdroje ul. Aleja Róż 7. 
 

● PARTNER – Firma, która w porozumieniu z Organizatorem postanowiła udzielić uczestnikom programu 
           rabatu na swoje produkty lub usługi.  
     Lista Partnerów dostępna na stronie Organizatora  www.falamiedzyzdroje.pl 

 

● UCZESTNIK – osoba prywatna, która po opłaceniu składki członkowskiej w danym roku otrzyma  
                              Legitymację Członka Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje. 
 

● LEGITYMACJA CZŁONKA KLUBU – dokument imienny, numerowany, wydawany przez Prezesa  
                                                                       Klubu Sportowego „FALA” Międzyzdroje. 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 Organizatorem Programu Partnerskiego jest Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje. 
 

 Oferta udziału skierowana jest do wybranych Firm. 
 

 Celem Programu jest poszerzanie grona współpracujących z „FALĄ” firm, a w szczególności 
zwiększenie obopólnych korzyści poprzez nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy Partnerami 
Programu i Uczestnikami. 
 

 Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje będzie wspierał działania promocyjne Partnerów Programu za 
pośrednictwem strony internetowej www.falamiedzyzdroje.pl oraz stron na portalu Facebook, a także 
podczas imprez masowych organizowanych przez Klub na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej 
oraz Hali Sportowej im. A.Grubby w Międzyzdrojach. 
 

 Organizator będzie wspierał działania promocyjne Partnerów Programu lokując logotypy Partnerów 
na plakatach, banerach informujących o wydarzeniach sportowych organizowanych przez                              
Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje. 
 

 Warunkiem przystąpienia do Programu jest pisemna akceptacja zawartych w regulaminie 
postanowień. 
 

 Organizator będzie publikować podane przez Partnera dane adresowe oraz logo w celach 
promocyjnych – marketingowych na stronie Organizatora. 
 

 Partnerom przysługuje pełne prawo dostępu do treści podanych przez nich danych w celu ich 
weryfikacji. 
 

 Partner Programu w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z Programu. W takim wypadku ma on 
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. 
 

 Partner Programu, który wcześniej z niego wystąpił ma prawo do ponownego przystąpienia. 



 

 

  
 
Polityka prywatności 
 

W związku z Rozporządzeniem 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, Dz.U UE L 119 z 4 maja 2016 r.) -  dalej RODO: 

 Administratorem Pana(i) danych jest Stowarzyszenie kultury fizycznej KS Fala Międzyzdroje. 

 Dane zostały zebrane bezpośrednio od Pana(i) 

 Dane zbierane są w następujących celach: 

 Zawarcie i wykonanie łączącego nas porozumienia, 

 Realizację uzasadnionych interesów prawnych: 
- dochodzenie i obrona przed roszczeniami 
- kontrola ustawowych organów 

 

5. Dane będą udostępnione następującym odbiorcom: 
 - organom kontroli w zakresie określonym ustawą 

 
6. Pana(i) dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa. 

 
7. W każdej chwili może Pan(i) żądać od nas dostępu do danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – o ile                              

z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej. 

 

 


