Regulamin
Autoryzacja Instalatora Junkers-Bosch - przyznawanie i przedłużanie Autoryzacji

1. Warunki uzyskania Autoryzacji Junkers-Bosch przez Instalatora.
Autoryzacja Junkers-Bosch to przyznawany przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, KRS 0000051814, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, NIP 526 102 79 92, REGON 011124535, numer rejestrowy BDO 000007792) certyfikat
potwierdzający odpowiednie kompetencje danego Instalatora i jakość świadczonych przez niego
usług. Autoryzacja uprawnia do wykonywania instalacji w zakresie wszystkich urządzeń JunkersBosch, rozruchu każdego urządzenia Junkers-Bosch na wykonanej lub przerabianej przez Instalatora
instalacji oraz korzystania ze wszystkich korzyści wynikających z posiadania Autoryzacji.
Autoryzacja przyznawana jest na okres do końca miesiąca maja kolejnego roku kalendarzowego i
może być odnawiana na kolejne okresy trwające w każdym przypadku nie dłużej niż do końca maja
kolejnego roku kalendarzowego. Pozwala to na stałe podnoszenie poziomu obsługi i weryfikację, czy
dany Instalator nadal powinien posiadać Autoryzację Junkers-Bosch.
Instalatorzy zainteresowani uzyskaniem Autoryzacji Junkers-Bosch mogą zgłaszać swoje
kandydatury do Regionalnych Przedstawicieli Handlowych Junkers-Bosch.

Wymagania dla Instalatorów ubiegających się o Autoryzację:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG),
- uprawnienia gazowe E lub D,
- mile widziane uprawnienie elektryczne (nieobowiązkowe),
- ukończenie szkolenia „Autoryzowany Instalator Junkers-Bosch” – do szkolenia zostaną dopuszczeni
wyłącznie Instalatorzy, którzy są wpisani do CEiDG. Informacje na temat szkolenia znajdują się w
zakładce „Szkolenia” na stronie https://www.junkers.pl/dla-profesjonalistow/. Pozyskana wiedza jest
później pogłębiana i uzupełniana przez praktyczne warsztaty szkoleniowe.

2. Korzyści Autoryzacji Instalatora Junkers-Bosch.
Robert Bosch Sp. z o.o. obejmuje Autoryzowanych Instalatorów specjalnym programem współpracy i
zapewnia:

a) wsparcie promocyjne:
• umieszczenie danych kontaktowych Instalatora na oficjalnej stronie internetowej producenta www.junkers.pl,
• polecanie Instalatora przez Infolinię Handlową Junkers-Bosch,
• możliwość wykonywania usługi przygotowania urządzenia do pierwszego uruchomienia i czerpania
z tego określonych profitów finansowych,
• wyższa punktacja w Programie Partnerskim Junkers-Bosch;

b) wsparcie marketingowe:
• możliwość udziału w akcjach promocyjnych, konkursach, programach lojalnościowych
organizowanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. lub inne spółki z grupy Bosch,
• możliwość ubiegania się o tytuł „Lidera Instalacji”,
• bieżące informacje dotyczące zmian w ofercie produktowej, cen, akcji promocyjnych, itp.;

c) wsparcie kompetencyjne:
• specjalne warsztaty, szkolenia i e-szkolenia (szkolenia internetowe),
• specjalne aplikacje mobilne,
• wsparcie i doradztwo techniczne – Infolinia dla Instalatorów,
• dostęp do dedykowanych materiałów (np. specjalistycznej dokumentacji technicznej) poprzez strefę
logowaną na stronie internetowej producenta (Extranet).

3. Zasady przedłużania Autoryzacji.
W celu przedłużenia Autoryzacji należy spełnić łącznie 2 warunki.

Każdy z warunków zawiera kilka równoważnych alternatyw, z których Autoryzowany Instalator
wybiera jedną najbardziej mu odpowiadającą.

Warunek 1: aktywność Instalatora w danym roku kalendarzowym.
Warunek 2: spotkanie/szkolenie, którego terminy ogłaszane są oficjalnie przez Robert Bosch Sp. z
o.o.
Warunek 1 (równoważne):

Warunek 2 (równoważne):

Niespełnienie warunków przedłużenia Autoryzacji oznacza utratę Autoryzacji.
4. Ochrona danych osobowych
1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych osobowych jest Robert Bosch sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o.
jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję
dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 należy kierować w formie pisemnej na adres
Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:
Matthias Goebel
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub na adres mailowy: DPO@bosch.com.
Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy
kliknąć w poniższy link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa
dane osobowe w następujących celach:
a) Przyznania Autoryzacji Instalatora Junkers-Bosch: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko
wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w
przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.
5. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji programu określonego
niniejszym regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy
zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym,
handlowym terminów przechowania.
6. Informujemy iż przysługuje państwu prawo do:
a) Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat
przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w
odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

b) Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania
nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia
swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i
księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest
potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
c) Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi
ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
d) Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas
przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi
ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają
nad Państwa prawami.
e) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych
("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może
dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach
już trwającej kampanii.
f) Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego
interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci
uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że
będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony
powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
g) Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych,
możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych
do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.,
h) Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które
udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania
danych stronie trzeciej.
7. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach programu wymaga wyrażenia
odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie,
co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku jeśli stwierdzą państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z
naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
9. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z
zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w programie.
10. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do
zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas
Państwa danych.
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