REGULAMIN KARTY DOCTOR’S CARD
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady przyznania i używania DOCTOR’S CARD. Przystąpienie
do spółki Doctor Brew sp. z o.o. na odrębnie ustalonych zasadach jest tożsame z faktem, że
Inwestor zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia na stronie internetowej www.doctorbrew.pl.
3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z DOCTOR’S CARD nie mogą być przeniesione przez Inwestora
na osobę trzecią.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1) Regulamin - niniejszy regulamin DOCTOR’S CARD
2) Doctor Brew lub Organizator - spółka Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy
ul. Birmańskiej 5/11, 52 – 117 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000484427, NIP: 8992748638, REGON:
022288478
3) DOCTOR’S CARD lub Karta – imienna karta, wydana przez Doctor Brew w ramach akcji
crowdfundingowej Doctor Brew, która uprawnia Inwestora do darmowego uczestnictwa
w Dniu Inwestora Doctor Brew oraz do zniżki na organizację eventu w Browarze Lwówek Śląski
4) Inwestor – osoba pełnoletnia, która w ramach akcji crowdfundingowej Doctor Brew nabyła
udział lub udziały spółki Doctor Brew sp. z o.o.
5) Dzień Inwestora – coroczna impreza organizowana w Browarze Lwówek Śląski przez Doctor
Brew dla Inwestorów
6) Browar Lwówek Śląski – browar zlokalizowany pod adresem ul. Traugutta 7 w Lwówku Śląskim
7) Event – wydarzenie orgaznizowane w Browarze Lwówek Śląski na zlecenie Inwestora i na
podstawie odrębnej umowy pomiędzy Inwestorem a Doctor Brew.
II.

Karta DOCTOR’S CARD

1. Karta DOCTOR’S CARD jest kartą tylko i wyłącznie imienną.
2. Uprawnienia związane z DOCTOR’S CARD nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane
w inny sposób.
3. Prawo do korzystania z DOCTOR’S CARD przysługuje wyłącznie Inwestorowi.
4. Rabat nie może być wymieniany na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności.
III. Wydanie karty DOCTOR’S CARD
1. Każdy Inwestor otrzymuje DOCTOR’S CARD po objęciu udziałów w spółce Doctor Brew sp. z o.o.
Od momentu otrzymania DOCTOR’S CARD Inwestor może realizować przyznane nią uprawnienia.
2. Karta DOCTOR’S CARD jest plastikową imienną kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do
identyfikacji Inwestora.
3. Na Karcie znajduje się imię i nazwisko oraz wysokość rabatu na organizację Eventu.
4. Karta DOCTOR’S CARD jest wydawana przez Organizatora.
5. Karta pozostaje własnością Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6. Karta DOCTOR’S CARD ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W przypadku utraty DOCTOR’S CARD Inwestor powinien powiadomić o tym zdarzeniu
Organizatora, wysyłając e-mail na adres inwestorzy@doctorbrew.pl Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z utratą Karty przez Inwestora, w tym
w szczególności za użycie Karty przez osoby nieuprawnione.
8. DOCTOR’S CARD jest ważna do dnia zbycia udziałów spółki Doctor Brew sp. z o.o.

IV. Eventy

1. W celu organizacji Eventu, Inwestor zobowiązany jest zgłosić drogą mailową na adres
inwestorzy@doctorbrew.pl prośbę zawierającą:
1) termin Eventu,
2) planowaną liczbę osób (nie więcej niż 30 osób).
2. W przypadku większej liczby zainteresowanych tym samym terminem Eventu, o kolejności będzie
decydowała data wpływu zgłoszenia.
3. Doctor Brew informuje zainteresowanych o sposobie procedowania prośby:
1) dla wniosków rozpatrzonych pozytywnie - mailowo informuje Inwestora o przyjęciu rezerwacji
oraz wzywa do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej,
2) dla wniosków rozpatrzonych odmownie – mailowo informuje Inwestora o odmowie.
4. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za organizację Eventu.
5. Organizacja Eventu regulowana jest odrębną umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Doctor
Brew.
6. Inwestor uprawniony jest do rabatu na organizację Eventu w wysokości wskazanej na karcie
DOCTOR’S CARD
V.

Dzień Inwestora

Impreza dedykowana Inwestorom, organizowana przez Doctor Brew raz w roku w Browarze Lwówek
Śląski, w terminie wskazanym przez Doctor Brew, w której Inwestor może wziąć udział, na zaproszenie
wysyłane drogą e-mailową, na adres wskazany przez Inwestora, bez ponoszenia kosztów uczestnictwa,
z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegu.
VI. Dezaktywacja Karty

1. Karta DOCTOR’S CARD przestaje być aktywna po wykreśleniu danych Inwestora z listy wspólników
Doctor Brew.
2. Wykreślenie danych Inwestora następuje w przypadku, gdy:
1) Inwestor wystąpił ze spółki Doctor Brew sp. z o.o.,
2) Inwestor zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
VII. Obsługa Karty

1.

2.

Informacje dotyczące DOCTOR’S CARD, w tym informacje dotyczące organizacji Eventu, można
otrzymać telefonicznie - nr telefonu +48 570 206 830 lub wysyłając e-mail na adres
inwestorzy@doctorbrew.pl lub na stronach internetowych www.doctorbrew.pl.
W celu zabezpieczenia interesów Inwestorów, Doctor Brew zastrzega sobie prawo do zadawania
pytań w celu identyfikacji Inwestora podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy
podania informacji identyfikacyjnej, Doctor Brew nie jest zobowiązany do spełnienia próśb
domniemanego Inwestora.

VIII. Ochrona danych osobowych

Doctor Brew pełni funkcję administratora danych osobowych Inwestora zgodnie z przepisami
rozporządzenia 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 (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich
przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania z DOCTOR`S CARD. Szczegółowe
informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem www.doctorbrew.pl
w zakładce Polityka prywatności.

IX. Postanowienia Końcowe

1.

2.
3.
4.

Doctor Brew zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie
zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie
internetowej www.doctorbrew.pl.
Wydanie karty DOCTOR’S CARD nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów
i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Karta DOCTOR’S CARD w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym
instrumentem płatniczym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.

