
REGULAMIN 

świadczenia drogą elektroniczną usługi „NieWylegaj” 

 
  

I. Definicje 

§ 1 

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi 
pojęciami należy rozumieć: 

1. „Portal"- strona główna www.syngenta.pl oraz jej podstrony, 

2. „Aplikacja” – aplikacja NieWylegaj przeznaczona na telefony z systemem Android 

3. „Operator"- Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. 
Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 
016320040, 

4. „Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej 
Portal, 

5. „Usługa NieWylegaj” – usługa dostępna dla Użytkowników, której funkcjonalność 
została szczegółowo opisana w § 2 ust. 2 Regulaminu, 

6.  „Usługa” lub „Usługi” – Usługa NieWylegaj, 

7. „Umowa" - oznacza umowę obejmującą świadczenie Usługi, która została zawarta 
pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu. 

 
  

II. Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników 
drogą elektroniczną Usług. 

2. Usługa NieWylegaj polega, w szczególności, na umożliwieniu Użytkownikom: 

1. Oceny poziomu ryzyka wylegania plantacji pszenicy ozimej lub jęczmienia ozimego 
na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika 

2. Określenie rekomendacji stosowania regulatorów wzrostu w zależności od 
uzyskanej oceny ryzyka wylegania plantacji 

3. Wysyłka szczegółowego raportu z analizy ryzyka wylegania obejmująca 
przygotowaną rekomendację 

http://www.syngenta.pl/


§ 3 

1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. 

2. Operator wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze 
bezprawnym. 

3. Operator umożliwia korzystanie z Usługi w sposób anonimowy  

§ 4 

1. Umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi NieWylegaj 
drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili: 

1. kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Rozpocznij analizę”; 

  

III. Własność intelektualna 

§ 5 

1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów 
udostępnianych w Portalu przysługują Operatorowi lub osobom trzecim. 

2. Korzystając z Portalu Użytkownik nie nabywa w sposób dorozumiany jakichkolwiek 
praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych 
materiałów udostępnionych w Portalu. 

 
  

IV. Postępowanie reklamacyjne 

§ 6 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora na podstawie 
Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail 
wysłanej na adres: syngenta.polska@syngenta.com 

2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis sytuacji będącej podstawą 
reklamacji. 

3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 
daty ich otrzymania przez Operatora. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w 
zgłoszeniu reklamacji. 

 
  

V. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi 

§ 7 

mailto:syngenta.polska@syngenta.com


1. Do prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest: 

1. posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci 
Internet, 

2. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego 
oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna 
obsługiwać pliki cookies (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies są 
dostępne w dokumencie Polityki prywatności i plików cookies), 

 

2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów, korzystanie z Portalu lub 
niektórych usług oferowanych przez Operatora może być utrudnione lub niemożliwe. 

 

VI. Klauzula informacyjna dotycząca korzystania ze środków ochrony roślin 

§ 8 

1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z następującym stwierdzeniem „Ze środków 
ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące 
produktu” 

VII. Odpowiedzialność Operatora 

§ 9 

1. Przygotowane rekomendacje mają jedynie charakter poglądowy. Odpowiedzialność 
za stosowanie środków ochrony roślin w dawkach mniejszych niż zapisanych w 
etykiecie oraz w mieszaninach zawsze spoczywa po stronie Użytkownika.  

2. Operator odpowiada za skuteczność środka stosowanego zgodnie z etykietą. 
Odpowiedzialność za stosowanie inne niż zaleca etykieta ponosi Użytkownik. 

3. Zastrzega się, iż Spółka dokłada należytej staranności, aby zachować rzetelność 
źródeł  informacji oraz rzetelność informacji lub rekomendacji Użytkownikom 
przekazywanych w ramach Usług. Spółka nie odpowiada jednak za zgodność danych, 
informacji lub rekomendacji przekazywanych poprzez Usługę nieWylegaj lub 
prawidłowość porad eksperckich udzielanych przez ekspertów w ramach Innych 
Usług. 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w 
postanowieniach niniejszego paragrafu w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących przyczyn: 

1. wprowadzenia przez Operatora nowych funkcjonalności Usług lub zakończenia 
działania funkcjonalności dotychczasowych, 

https://www.syngenta.pl/polityka-prywatnosci


2. modyfikacji funkcjonalności świadczonych w ramach Usług, 

3. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku 
prawnego między Operatorem a Użytkownikiem. 

2. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron 
Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług po wprowadzeniu 
zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w 
Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usług. 

3. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod 
adresem https://www.syngenta.pl/regulaminy oraz w siedzibie Operatora. 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem, 
należy zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod 
następującym linkiem: https://www.syngenta.pl/polityka-prywatnosci 

 

https://www.syngenta.pl/regulaminy
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