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I.
Filozofia EUKANUBA
O zwierzęta domowe – naszą i Twoją pasję – troszczymy się już od 1969 roku, dlatego doskonale
wiemy czego potrzebują, by cieszyć się długim i zdrowym życiem u Twego boku. Wiedza i miłość do
zwierząt to dwie podstawowe wartości, które przyświecają nam na co dzień przy opracowywaniu
naszych smakowitych receptur.
EUKANUBA już od początku swojego istnienia była tworzona w oparciu o filozofię żywienia, która
zakłada pochodzenie psów od mięsożerców. Dlatego właśnie jako główne źródło białka w karmach
EUKANUBA wykorzystujemy tylko wysokiej jakości białka pochodzenia zwierzęcego..
Nasze nieustające innowacje i wkład w naukę o żywieniu pomogły milionom zwierząt domowych być
najlepszymi, jakie mogą być. Nasze linie produktowe obejmują specjalne diety weterynaryjne oraz
karmy dopasowane do zróżnicowanych potrzeb żywieniowych psów w zależności od etapu życia,
wielkości, problemów zdrowotnych i poziomu aktywności.
Klub Hodowców EUKANUBA to platforma dla hodowców psów rasowych świadomych wagi
odpowiednio zbilansowanego i żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb psa na każdym
etapie życia . Członkostwo w Klubie Hodowców EUKANUBA stanowi gwarancję wysokiego
poziomu obsługi, rzetelności oraz stałego dostępu do szerokiego asortymentu produktów marki
EUKANUBA PROFESSIONAL.

1

II.
Członkostwo w Klubie Hodowców EUKANUBA
Członkostwo w Klubie Hodowców EUKANUBA jest bezpłatne. Przystąpienie do Klubu Hodowców
EUKANUBA nie wymaga rezygnacji z członkostwa w innym klubie hodowców.
Kto może być członkiem Klubu Hodowców EUKANUBA?
Członkiem Klubu Hodowców EUKANUBA może zostać:
a) członek Związku Kynologicznego w Polsce, który na terenie Polski prowadzi hodowlę psów
zgodnie z regulacjami Związku, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz
zatwierdzony przydomek hodowlany*;
b) członek Związku Kynologicznego w Polsce, któremu Związek nadał uprawnienia hodowlane
oraz który posiada co najmniej jednego reproduktora;
c) członek Związku Kynologicznego w Polsce, który posiada co najmniej jednego psa lub jedną
sukę zarejestrowaną w Związku na współwłasność;
*Przydomek hodowlany to unikalna nazwa hodowli, w której rodzą się szczenięta, nadawany bez
względu na rasę szczeniąt i wpisywany do ich rodowodów.
Rejestracja w Klubie Hodowców EUKANUBA
•
Członkostwo w Klubie Hodowców EUKANUBA uzależnione jest od dokonania rejestracji.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem:
https://fera.pl/eukanuba-hodowcy; należy ponadto wysłać następujące dokumenty (dołączyć
w odpowiednim miejscu formularza jako plik PDF):
a) w przypadku osób posiadających zarejestrowaną hodowlę – skan rejestracji
przydomka hodowlanego;
b) w przypadku osób nieposiadających zarejestrowanej hodowli – skan rodowodu
reproduktora lub suki hodowlanej potwierdzający własność psa;
•
Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i pozytywnej weryfikacji danych zawartych w
zgłoszeniu, na podany w zgłoszeniu adres e-mail wysłany zostanie indywidualny login oraz
hasło do konta członka Klubu Hodowców EUKANUBA.
•
Rejestracja w Klubie Hodowców EUKANUBA następuje wraz z pierwszym zalogowaniem
się do konta z użyciem loginu i hasła, o których mowa powyżej.
III.
Obowiązki członków Klubu Hodowców EUKANUBA
Do obowiązków członka Klubu Hodowców EUKANUBA należy:
a) stosowanie produktów marki EUKANUBA PROFESSIONAL w swojej hodowli z
wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia hodowlanego;
b) dbanie o dobrą reputację marki EUKANUBA PROFESSIONAL;
c) polecanie produktów EUKANUBA PROFESSIONAL innym hodowcom oraz nabywcom
szczeniąt ze swojej hodowli;
d) nieodsprzedawanie innym podmiotom produktów otrzymanych bezpłatnie w związku z
członkostwem w Klubie Hodowców EUKANUBA (w szczególności wyprawek dla
szczeniąt);
e) przekazywanie kompletnych wyprawek nabywcom szczeniąt pochodzących z hodowli
prowadzonych przez członków Klubu Hodowców EUKANUBA;
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f) dokonywanie regularnych zakupów w ramach członkostwa w Klubie Hodowców
EUKANUBA w sklepie internetowym www.fera.pl, tj. przynajmniej raz w ciągu 3 kolejnych
miesięcy.
W przypadku nieprzestrzegania przez członków Klubu Hodowców EUKANUBA któregokolwiek z
w/w obowiązków, Organizatorowi przysługuje prawo do zawieszenia członkostwa danego członka w
Klubie Hodowców EUKANUBA. Przez cały okres zawieszenia członkostwa w Klubie Hodowców
EUKANUBA członkowi nie przysługują żadne uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu. W
razie usunięcia przyczyny zawieszenia w prawach członka Klubu Hodowców EUKANUBA oraz
zgłoszenia ponownej chęci aktywnego uczestnictwa w Klubie Hodowców EUKANUBA, Organizator
może wedle swojej oceny przywrócić członka w jego prawach.
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków Klubu Hodowców EUKANUBA (w szczególności w
przypadku dalszej odsprzedaży darmowych wyprawek dla szczeniąt) Organizator zastrzega sobie
prawo do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.
IV.
Korzyści dla członków Klubu Hodowców EUKANUBA
Wszystkim członkom Klubu Hodowców EUKANUBA zapewniamy:
a) możliwość zakupu karm dla psów marki EUKANUBA PROFESSIONAL w atrakcyjnych
cenach;
b) darmowe wyprawki dla szczeniąt urodzonych w hodowli prowadzonej przez członka Klubu
Hodowców EUKANUBA;
c) atrakcyjne oferty i rabaty na cały asortyment produktów marki EUKANUBA
PROFESSIONAL;
d) możliwość zakupu produktów w dużych, ekonomicznych opakowaniach;
e) możliwość wzięcia udziału w panelu testowym nowych produktów marki EUKANUBA
PROFESSIONAL;
f) gadżety, prezenty niespodzianki.
V.
•
•

•

•

Wyprawki dla szczeniąt
Członkowie Klubu Hodowców EUKANUBA otrzymują bezpłatne wyprawki dla szczeniąt
urodzonych w prowadzonych przez nich hodowlach.
Wyprawki przyznawane są:
a) hodowcom, którzy byli członkiem Klubu Hodowców EUKANUBA przynajmniej na 1
miesiąc przed narodzeniem szczeniąt i dokonali co najmniej 1 zamówienia w ramach
uczestnictwa w Klubie Hodowców EUKANUBA oraz
b) wyłącznie na podstawie przedstawionego Organizatorowi dokumentu (jego kopii lub
skanu) potwierdzającego zgłoszenie miotu w Związku Kynologicznym w Polsce.
W skład wyprawki dla szczeniąt wchodzą: 3 kg karmy dla szczeniąt, materiał edukacyjny,
miska podróżna, miarka do karmy, próbki karmy, jednorazowy kupon rabatowy dla nabywcy
szczenięcia na dokonanie zakupu w sklepie www.fera.pl. Skład wyprawki może ulec zmianie.
Klub Hodowców EUKANUBA zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania wyprawek w
następujących przypadkach:
a) więcej niż trzy mioty u danej suki hodowlanej w przeciągu jej całego życia, z
zastrzeżeniem sytuacji, w której Związek Kynologiczny w Polsce wyrazi zgodę na
czwarty miot u danej suki hodowlanej; w takim przypadku członek Klubu Hodowców
EUKANUBA powinien dostarczyć Organizatorowi odpowiednie dokumenty
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potwierdzające okoliczność wyrażenia zgody przez Związek Kynologiczny w Polsce
na czwarty miot;
b) hodowca zgłosił ten sam miot w innym klubie celem otrzymania wyprawek.
VI.
•

•

•

•

•

•

•

•

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych Członków Klubu Hodowców EUKANUBA
gromadzonych w związku z rejestracją i uczestnictwem w Klubie Hodowców EUKANUBA
jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Fera sp. z o.o z siedzibą
we Wrocławiu.
Administratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować
drogą mailową na adres e-mail: gdpr@eu.spectrumbrands.com dla bazy danych Spectrum
Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz iod@fera.pl dla bazy danych Fera sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
1)
dane podane podczas rejestracji do Klubu Hodowców EUKANUBA: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące hodowli,
2)
dane zebrane w związku z uczestnictwem w Klubie Hodowców EUKANUBA, w
szczególności: historię transakcji dokonywanych w sklepie www.fera.pl (udostępnianą
Administratorowi przez Fera sp. z o.o.).
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1)
realizacji programu Klub Hodowców EUKANUBA, do którego Członek przystąpił
poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
(podstawa – umowa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2)
w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – w celu przekazywania informacji
marketingowych (podstawa –zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3)
archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed Państwa ewentualnymi
roszczeniami (podstawa - nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Podanie danych osobowych w celu rejestracji z Klubie Hodowców EUKANUBA jest w
pełni dobrowolne (nie jest podyktowane obowiązkiem ustawowym), jednak brak ich podania
uniemożliwia uczestnictwo w Klubie Hodowców EUKANUBA, a w przypadku braku
wyrażenia odrębnych zgód marketingowych – Administrator nie będzie mógł przekazywać
informacji marketingowych.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest w
pełni dobrowolne (nie wpływa na możliwość uczestnictwa w Klubie Hodowców
EUKANUBA). Udzielona zgoda może zostać w każdym czasie wycofana.
Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody (gdy przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody) lub do momentu wystąpienia z Klubu Hodowców
EUKANUBA. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe będą wyłącznie archiwizowane
do czasu przedawnienia roszczeń.
Członek Klubu Hodowców EUKANUBA ma następujące prawa:
1) prawo do otrzymania informacji, czy i jakie dane osobowe jego dotyczące są
przetwarzane, a także do otrzymania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) w określonych okolicznościach - prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
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•

•

•
•

•

5) w określonych okolicznościach – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych,
6) prawo do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych
(przy czym cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania, które miało
miejsce przed jej cofnięciem),
7) prawo do przenoszenia danych.
W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawe,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Odbiorcami danych osobowych członków Klubu Hodowców EUKANUBA mogą być:
1) podmioty działające na zlecenie Administratora, w jego imieniu, które dostarczają i
wspierają systemy teleinformatyczne Administratora lub świadczą inne usługi związane z
bieżącą obsługą Klubu Hodowców EUKANUBA, 2) podmiotom wspomagającym
Administratora w przekazywaniu informacji marketingowych dotyczących produktów grupy
Spectrum Brands (w tym w szczególności innym spółkom z grupy Spectrum Brands jak i
agencjom marketingowym).
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, polegającym na
analizie historii zakupów, w celu przesłania spersonalizowanych informacji marketingowych
odzwierciedlających preferencje (po udzieleniu zgody na przesyłanie informacji
marketingowych). Proces ten odbywa się zawsze z udziałem pracownika Administratora.
Przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania w każdym czasie.
Dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VII. Ochrona własności intelektualnej
Wszelkie znaki towarowe, wzory (przemysłowe czy użytkowe), prawa autorskie, jak i inne prawa
własności przemysłowej lub intelektualnej w odniesieniu do dostarczanych członkom Klubu
Hodowców EUKANUBA towarów (oraz ich części składowych), opakowań lub jakichkolwiek innych
materiałów podlegają prawnej ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnictwo w
Klubie Hodowców EUKANUBA nie stanowi względem członka podstawy do przeniesienia na niego
któregokolwiek z powyższych praw, jak również nie stanowi podstawy do korzystania z
któregokolwiek z powyższych praw. W szczególności członkowie nie są uprawnieni do pośredniego
lub bezpośredniego używania znaków towarowych czy nazwy handlowej EUKANUBA/EUKANUBA
PROFESSIONAL w firmie prowadzonej działalności gospodarczej lub w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą (przykładowo na szyldzie/logo hodowli, w adresie/nazwie strony
internetowej, czy na samej stronie internetowej).
VIII.
•

•

Postanowienia końcowe
Członkostwo w Klubie Hodowców EUKANUBA może zostać wypowiedziane przez
członka w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia.
Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Organizatorowi
drogą elektroniczną na adres: eukanuba-hodowcy@fera.pl.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana
Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia
na stronie https://fera.pl/eukanuba-hodowcy zmienionego Regulaminu. Członkowie Klubu
Hodowców EUKANUBA zostaną powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po
wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Dalsze uczestnictwo w Klubie
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•

IX.

Hodowców EUKAUNBA uzależnione jest od akceptacji zmian w Regulaminie. Odmowa
akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem członkostwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Klubu Hodowców EUKANUBA. W
takim wypadku członkowie o rozwiązaniu Klubu Hodowców EUKANUBA zostaną
poinformowani co najmniej na miesiąc przed jego rozwiązaniem.
Organizator Klubu Hodowców EUKANUBA

Za organizację Klubu Hodowców EUKANUBA odpowiada Spectrum Brands Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000063377 („Organizator”).
X.
Kontakt
Wszelkie pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres: spectrumbrands@voicecc.pl lub pod numer
telefonu: 00 800 241 53 414.
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