Programa de fidelizaçao

Bases do programa
A. - OBJETO
Estas Condições Gerais destinam-se a regular o funcionamento do programa de fidelização criado pela Bayer Cropscience,S.L. (doravante BCS)
destinado a clientes agricultores/revendedores em Espanha, a fim de oferecer aos parceiros deste programa uma gama de serviços e benefícios,
incluindo a capacidade de ganhar "Pontos" consumindo alguns dos seus produtos e resgatando-os mais tarde para presentes. Este programa de
fidelização passará a chamar-se Impulso Bayer.
Têm o estatuto de Parceiro da Impulse Bayer e podem, por conseguinte, participar nas suas vantagens, pessoas singulares ou coletivas que: Sejam
empresas individuais e/ou empresários individuais agricultores/revendedores domiciliados em Espanha e Portugal e que tenham o número ROESP.
Para pessoas singulares com idade ou idade de 18 anos. As pessoas com idade inferior a 18 anos ou que não tenham capacidade legal para ficarem
vinculadas pelas condições gerais só podem sermembros da Consentimento. Por favor, consinta nestas Condições Gerais.
Ser aceite e registado na Impulse Bayer pelo BCS uma vez que tenham sido provados que satisfazem os requisitos estabelecidos nestes Assuntos
Gerais. O objetivo da Impulse Bayer é incentivar as compras de produtos Bayer, ganhando pontos com base na faturação, a fim de resgatar esses
pontos num catálogo de prémios e benefícios.

B.- DURAÇÃO
A duração do Impulse Bayer é indefinida. No entanto, o BCS reserva-se o direito de suspender unilateralmente ou encerrar o
Impulso Bayer a qualquer momento prévio e comunicação escrita individualizada com um período mínimo de tempo de
três meses de antecedência. Nesta comunicação o BCS informará sobre o prazo de acumulação de "Pontos", dando as instruções adequadas e os
prazos para a sua troca, que será de, pelo menos, três meses.
Se, por lei ou outros regulamentos legais ou decisão judicial, o programa de Fidelização Impulse Bayer ou qualquer dos benefícios por ele oferecidos,
como o Programa De Pontos, ou qualquer um parte deles, for declarado ilegal, o BCS tem o direito de suspender na totalidade e/ou em parte com
efeito imediato o Programa Pontos, bem como quaisquer outros benefícios oferecidos pelo programa. Nestes estos casos, os membros não podem
solicitar qualquer indemnização ao BCS ou resgatar quaisquer "Pontos" que tenham acumulado até ao momento da suspensão.

C. RETIRADA DO ESTATUTO DE PARCEIRO DA BAYER IMPULSE
Quem deseje retirar-se unilateralmente destas Condições Gerais deverá expressar essa vontade através de comunicação expressa para o seguinte
email: contacto@impulsobcs.es.
O BCS pode cancelar a subscrição da Impulso Bayer, com aviso de um mês e por comunicação expressa e fiável dirigida ao endereço de correio
eletrónico fornecido pelo membro no registo do programa, todos os interessados que não preencham as condições necessárias para o exercício
dessas condições e que sejam os detalhados no parágrafo A das presentes Condições Gerais. Nos mesmos termos, o BCS pode eliminar esse registo
do programa a todos que não tenham conhecimento do pagamento de faturas de produtos BCS aos distribuidores.
Além disso, o BCS pode encerrar o programa Impulse Bayer a um membro e encerrar a sua conta /Pontos, sem qualquer direito de indemnização, e
com efeito imediato: a) quando o membro fizer uma utilização não concebida ou fraudulentada conta do membro ou violar as regras e procedimentos
estabelecidos nas condições gerais ou (b) se em 6 meses consecutivos não acumularem pontos na sua conta de membro.

D.- ACEITAÇÃO
O registo no programa Impulse Bayer implica necessariamente uma aceitação completa e sem reservas e a validação destas Condições Gerais.
Qualquer pedido de informação, ou resolução de qualquer incidente em relação à Impulse Bayer será endereçado por e-mail dirigido a:
contacto@impulsobcs.es em Espanha e a: contato@impulsobcs.pt para Portugal.
O titular dos dados será considerado como parceiro da Bayer Impulse, desde que reúna todas as condições pormenorizadas na secção A das
presentes Condições Gerais. Para que o participante aceda à área exclusiva "Parceiros" da Impulso Bayer através do site
www.es.bayer.es (doravante Web), o BCS enviar-lhe-á um identificador (ID ou login) e emitirá uma senha. O uso da senha é pessoal e não
transmissível, não sendo permitida a transferência, mesmo temporária para terceiros. Em caso de perda do identificador e/ou da palavra-passe, o
participante deve notificar imediatamente o seguinte de endereço de e-mail electrónico contato@impulsobcs.pt

E.- VANTAGENS DA INCLUSÃO
Uma vez concluído o procedimento de registo completo e corretamente, o Parceiro do programa Impulso Bayer poderá desfrutar de todos os
serviços/vantagens disponibilizados no site, bem como cursos, fóruns, reuniões, debates e quaisquer outras vantagens acordadas pela Impulso Bayer.
Sem limitação e sem prejuízo de novas alterações, a Bayer Impulse Partners terá acesso a um conjunto de serviços/vantagens fornecidos pelo BCS,
tais como:
•
•
•
•

Impulso Bayer News.
Conferências Impulse Bayer.
Visitas Técnicas impulse Bayer.
Programa Bayer Momentum Pontos.

F.- REGRAS DE UTILIZAÇÃO E USUFRUTO DO PROGRAMA PONTOS
Um dos serviços/vantagens prestados aos Parceiros Impulsos Bayer é o PROGRAMA PONTOS que será regido pelas seguintes regras que o membro
aceita ao consentir estas Condições Gerais:
O Programa Impulse Bayer é um programa de fidelização para clientes agricultores/revendedores de forma a incentivar as compras de produtos Bayer,
ganhando pontos com base na faturação, de forma a resgatar tais pontos num catálogo de prémios e benefícios.

G.- MODIFICAÇÃO DESTAS CONDIÇÕES GERAIS
O BCS reserva-se o direito de modificar e alterar estas Condições Gerais comunicando antecipadamente. Em nenhuma circunstância tal mudança
resultará na perda dos direitos adquiridos pelo membro, respeitando os períodos de validade dos "Pontos" que os membros obtiveram antes da
alteração.

H.- PROTEÇÃO CARÁCTER DE DADOS PESSOAIS
Para efeitos do disposto na Lei Orgânica relativa à Proteção de Dados Pessoais, datada de 13 de dezembro, 1999 (LOPD) e Decreto 1720/2007, de 21
de dezembro que o promove, o BCS informa os Parceiros da Impulso Bayer de forma expressa, precisa e inequívoca de que os dados pessoais
fornecidos através do registo no programa, bem como os gerados em resultado do registo e utilização das vantagens da Impulse Bayer serão
incorporados num ficheiro que lhes pertence para efeitos: manutençao e gestão dos participantes no Programa Impulse Bayer, da relação com o
Parceiro de Impulse Bayer e o envio por correio ou via eletrónica (e-mail, SMS...) de informação que possa ser do interesse para o desenvolvimento da
sua atividade, bem como de comunicações comerciais da parte de Impulse Bayer e BCS.
A BCS informa os parceiros da Impulse Bayer que os dados fornecidos por eles podem ser alojados num servidor situado fora de Espanha, mas dentro
de um Estado-Membro daUnião Europeia.
Da mesma forma, o membro consente expressamente no tratamento dos seus dados pelo BCS para os fins aqui estabelecidos, bem como para que
sejam alojados noutro Estado-Membro da União Europeia.
O BCS informa os parceiros da Impulso Bayer que, a qualquer momento, podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e
oposição, bem como revogar o seu consentimento sem efeito retroativo, nos termos estabelecidos no LOPD, por e-mail enviado para o endereço:
oficinaprotecciondatos@bayer.es ou por carta por escrito dirigido ao Gabinete de Proteção de Dados
BAYER HISPANIA,S.L. Avd. Baix Llobregat 3-5, C.P. 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.
O BCS afirma que está na posse de todos os requisitos de segurança legalmente exequíveis para o tratamento de dados, tanto eletrónicos como de
papel, evitando a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado e compromete-se a utilizar os dados incluídos no ficheiro, a respeitar a
sua confidencialidade e usá-los de acordo com a finalidade do processo, em conformidade com as disposições normativas para a proteção de dados
pessoais.
O participante declara a exatidão e a veracidade dos dados fornecidos. No entanto, quaisquer alterações aos mesmos devem ser comunicados ao
BCS através dos meios estabelecidos nestas Condições Gerais para o exercício dos seus direitos.

I.- PUBLICIDADE
O texto integral destas Condições Gerais é publicado no site do BCS https://www.impulsobayer.es/bases

J.- NULIDADE
Se uma ou mais destas Condições Gerais se revelarem total ou parcialmente anuladas, isso não afetará a validade das restantes Condições. Neste
caso, a Condição Geral nula será substituída por outra que, sendo válida, se aproxima o mais possível da finalidade económica da Condição Geral
nula.

K.- LEGISLAÇÃO
Estas Condições Gerais regem-se pela legislação substantiva espanhola, concordando com as mesmas serão consideradas Contratações Gerais
vinculativas para as partes e que, ao aceitá-las, está a celebrar um contrato legal e vinculativo com o BCS.
Para a resolução de qualquer litígio que possa surgir no que diz respeito à validade, execução, cumprimento ou resolução, total ou parcialmente das
presentes Condições Gerais, o BCS e os Parceiros Bayer Impulse submetem, com isenção expressa ao foro correspondente.
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