REGULAMIN AKCJI SYNGENTA
Sprzedaż premiowa „Zasiej kwalifikowane 2019”
1. Organizatorem sprzedaży premiowej „Zasiej kwalifikowane 2019” (dalej jako „Promocja” lub
„Akcja promocyjna”) jest Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa (KRS Nr
0000017224). Koordynatorem akcji promocyjnej, na zlecenie Syngenta Polska Sp. z o.o. jest
agencja Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa KRS Nr
0000140411)
2. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich gospodarstw (podmiotów posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych) w Polsce uprawiających zboża (bez względu na to, czy jest to
działalność gospodarcza, zawodowa lub inna).
3. Do udziału w akcji kwalifikują się gospodarstwa, które zakupią materiał siewny:
•

Galerist;

•

Delawar;
(dalej łącznie jako „Produkty Promocyjne”)

w terminie od dn. 26 czerwca 2019 r. do dn. 31 października 2019 r.;
w ilości nie mniejszej niż 2 (dwie) tony materiału siewnego odmiany Galerist lub Delawar (do
udziału w Promocji kwalifikują się wyłącznie Gospodarstwa, które zakupią pełne 2 – dwie – tony
podanych powyżej Produktów Promocyjnych), w autoryzowanych punktach, których lista jest
dostępna na stronie www.zasiejkwalifikowane.pl
4. Za każdy zakup jednego z Produktów Promocyjnych w ilości nie mniejszej niż 2 (dwie) tony,
Gospodarstwo otrzyma premię w wysokości 100 zł brutto w postaci przelewu na konto bankowe
podane podczas rejestracji do Akcji.
5. Organizator ustala, że nie ma górnego limitu premii, tzn. każde Gospodarstwo spełniające
podane powyżej warunki Akcji będzie otrzymywać taką kwotę premii, jaka odpowiada wielkości
zakupów Produktów Promocyjnych, zgodnie z przelicznikiem podanym powyżej w pkt 4
Regulaminu Akcji promocyjnej.
6. Aby wziąć udział w akcji, Gospodarstwo (reprezentowane przez osobę uprawnioną do działania
w
imieniu
gospodarstwa)
powinno
dokonać
rejestracji
na
stronie
Akcji:
www.zasiejkwalifikowane.pl, gdzie między innymi podaje nr konta bankowego. W każdym
przypadku właścicielem podanego w rejestracji konta bankowego musi być podmiot biorący udział
w Promocji. Nie można podawać danych niezgodnych z przyjętymi założeniami. Organizator nie
odpowiada za nieprawidłowości wynikające z wykonania zobowiązań z niniejszej Akcji
promocyjnej, jeśli wykonał je zgodnie z informacjami przekazanymi mu poprzez powyższy system
internetowy.
Organizator wskazuje, iż poza zgodami na przetwarzanie danych osobowych związanych z
uczestnictwem w niniejszej Akcji promocyjnej, Uczestnik będzie poproszony o dobrowolne
podanie dodatkowych danych osobowych lub dla innych celów. Żadne dane osobowe Uczestnika
nie będą przetwarzane przez Organizatora bez odpowiedniej - podanej do wiadomości podstawy.
7. Termin rejestracji: 26 czerwca 2019 r. – 15 listopada 2019 r.
8. Po zarejestrowaniu się ,Gospodarstwo załącza skany/zdjęcia faktur potwierdzających zakup
Produktów promocyjnych. Faktury powinny zawierać dane:
Dane sprzedawcy, dane nabywcy, numer faktury, data sprzedaży, data wystawienia faktury,
produkt, opakowanie, liczbę sztuk, cenę brutto za sztukę.
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9. Gospodarstwo ma prawo dostarczyć wiele faktur podczas trwania akcji, tj od 26 czerwca 2019
r. do 15 listopada 2019 r. Późniejsze faktury niż do dnia 31 października 2019 r. lub późniejsze
ich dostarczenie niż do dnia 15 listopada 2019 r. nie będzie akceptowane i nie może stanowić
podstawy do naliczania premii.
Zastrzeżenie:
Zgłoszenia będą identyfikowane, weryfikowane i przypisywane wg podawanych przez
Uczestników nr kont do wypłaty premii. W przypadku jeśli ten sam podmiot poda w kolejnym
zgłoszeniu inny nr rachunku bankowego niż poprzednio, wówczas jego zgłoszenie zostanie
potraktowane jako nowe/odrębne w stosunku do dotychczasowego i zakupy ujęte na takiej
fakturze nie będą się sumowały z wcześniejszymi.
Zakreśla się termin do składania reklamacji dotyczących uznania faktur/przyznania nagrody: 29
listopada 2019 r. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane
10. Nagroda zostanie przelana na konto klienta najpóźniej w 7 dni roboczych po dokonaniu
prawidłowej rejestracji i stwierdzeniu prawidłowej realizacji przesłanek do uzyskania nagrody
przez gospodarstwo.
11. Syngenta zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności faktur zakupu przesłanych
podczas rejestracji i uprawniających do otrzymania premii lub innych okoliczności, jeśli tylko
poweźmie w ich zakresie wątpliwości. Brak udzielenia stosownych wyjaśnień lub ich utrudnianie
przez Uczestnika stanowi podstawę do wykluczenia z Akcji promocyjnej (odmowę wydania
premii).
12. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności faktury, Syngenta ma prawo
wstrzymać wypłatę nagrody lub - jeśli doszło do przelewu - przysługuje jej roszczenie o zapłatę
kwoty równej wartości już wcześniej wypłaconej nagrody (zwrot świadczenia).
13. Klient musi dokonać zakupów Produktów Promocyjnych w punkcie handlowym podanym
przez Syngenta. Zakupy poszczególnych Produktów Promocyjnych nie muszą być dokonane w
tym samym punkcie handlowym. Lista punktów handlowych znajduje się na stronie
www.zasiejkwalifikowane.pl

14. Kserokopie faktur dokumentujące zakup w ramach Akcji będą powtórnie akceptowane w
Programie Agriclub.
15. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz do odwołania
Akcji promocyjnej.
16. Obowiązek podatkowy związany z nabyciem Premii obciąża Uczestników, z zastrzeżeniem,
iż w przypadku gdy wartość nagrody przekracza 2000 zł, zaś Uczestnik nie prowadzi pozarolniczej
działalności gospodarczej, nagroda dodatkowo obejmuje dodatek pieniężny w wysokości 11,11
% wartości nagrody rzeczowej, zaś Organizator pobiera od takiego Uczestnika (przed odebraniem
nagrody) kwotę podatku od nagrody (dodatek pieniężny) i samodzielnie dokonuje rozliczenia w
tej sprawie w Urzędzie Skarbowym.
17. [Dane osobowe]:
Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Akcji promocyjnej
(dalej również jako „Klient”) Organizatorowi w związku z niniejszą Akcją promocyjną jest
Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000017224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-25484-45.
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Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Uczestnikowi wniesienie skargi do
organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli dane są
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu związanym z Akcją promocyjną, oraz w celu
marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych
przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a na
podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail
lub numer telefonu Uczestnika oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Uczestnikiem.
Podanie danych jest dobrowolne i nie jest konieczne wypełnianie stosownego formularza,
jeżeli Uczestnik nie chce przetwarzania jego danych osobowych w powyższych celach.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Prawnie uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie Akcji promocyjnej oraz marketingu własnych
towarów oraz badanie opinii. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów
marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie
także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne.
Odbiorcami danych osobowych będą: koordynator Akcji promocyjnej, agencje
marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych
oraz podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta.
Odbiorcami danych będą również podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych
dla administratora i pozostałych odbiorców danych, agencje call center oraz spółki
księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe. Odbiorcą danych osobowych będzie także
Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, o ile
Uczestnik wyrazi zgodę na przekazanie jej danych osobowych. W takim wypadku
odbiorcami danych będą także spółki zajmujące się hostingiem danych, spółki świadczące
usługi wsparcia technicznego systemów wykorzystywanych przez Syngenta oraz spółki
świadczące usługi rozliczeń księgowo-podatkowych dla Syngenta Crop Protection AG.
Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu
Infolinii: 223260601.
Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na udostępnianie danych osobowych do Syngenta Crop
Protection AG, wówczas będą one przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą te
podmioty do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Uczestnik będzie miał prawo
do otrzymania kopii danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych
przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na
adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na mój numer
telefonu.
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Regulamin dostępny jest w siedzibie Syngenta, siedzibie Karlsbad, www.zasiejkwalifikowane.pl
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