
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Otrzymuj raporty Infopole oraz dodatkowy Gratis!” 

 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji zorganizowanej przez Syngenta 
Polska sp. z o.o. dla podmiotów prowadzących produkcję rolną (odbiorców końcowych produktów 
Syngenta, z wyłączeniem konsumentów) odwiedzających stronę internetową www.infopole.pl   

 

§ 1 

1. Akcja promocyjna „Otrzymuj raporty Infopole oraz dodatkowy Gratis!”, zwana dalej „Akcją 
promocyjną”, odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Syngenta Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000017224 w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, o kapitale zakładowych 22.264.000,00 zł, o numerze NIP: 5222548445, 
REGON: 016320040, BDO: 000022372, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Adres korespondencyjny Organizatora: Syngenta Polska sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-
748 Warszawa. 

4. Akcja promocyjna rozpoczyna się 14 kwietnia 2021 r. i trwa do wyczerpania puli nagród, 
jednak nie dłużej niż do 6 czerwca 2021 r. 

 

§ 2 

1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest pudełko śniadaniowe (zwanej dalej: „Nagrodą”), o 
wartości 9,90 PLN netto. 

2. Pula Nagród jest ograniczona i wynosi 350 sztuk. 

3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 

4. O przyznaniu Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Wydanie Nagród nastąpi w terminie od 14 kwietnia 2021 r. do 6 lipca 2021 r. za 
pośrednictwem operatora pocztowego (kuriera) przesyłką kurierską. Wysyłkę Nagród 
prowadzić będzie podmiot trzeci. 

§ 3 

1. Akcja promocyjna skierowana jest do osób reprezentujących podmioty prowadzące 
produkcję rolną, które w celu otrzymywania raportów Infopole bezpośrednio na swój adres 
e-mail, zarejestrują się na stronie internetowej www.infopole.pl – wybierając przycisk 
„Powiadamiaj” i wypełniając wszystkie wymagane pola. 

a. Nagroda zostanie przyznania pierwszym 350 Uczestnikom, które spełnią łącznie 
następujące warunki: 

b. dokonają rejestracji w sposób określony w § 3 ust. 1 powyżej;  

c. zaznaczą swoją zgodę w polu: „Chcę otrzymywać od Syngenta Polska sp. z o.o. e-
maile i SMSy zawierające informacje marketingowe”;  

d. prześlą dane adresowe do wysyłki Nagrody – w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania wiadomości e-mail od agencji obsługującej Akcję promocyjną. 



2. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. 

3. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

 

§ 4 

1. Przystąpienie do Akcji promocyjnej będzie rozumiane jako przejaw akceptacji treści 
regulaminu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie 
oraz do odwołania Akcji. Akcja w szczególności zostanie odwołana w razie wyczerpania 
puli Nagród.   

3. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.syngenta.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrywania poszczególnych 
przypadków zgłoszonych w ramach Akcji promocyjnej.  

5. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy 
Syngenta.Polska@SYNGENTA.COM  

6. W reklamacji należy podać dane Uczestnika umożliwiające przesłanie odpowiedzi na 
reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.  

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na 
reklamacje zostanie przekazana na adres e-mailowy.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH 

  

Administratorem danych 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 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. stoł. 
Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.  

Z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się pod adresem e-mail: 
dataprivacy.pl@syngenta.com lub poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem pod numerem 
infolinii: 223260601.  

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych 
i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, 
jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia mi uczestnictwa w akcji promocyjnej, przekazania 
Nagrody oraz w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi 
dane Uczestnika będą przekazywane do Syngenta Crop Protection z siedzibą w Szwajcarii,  a 
także w celu marketingowym polegającym na promowaniu działalności i budowania wizerunku 
administratora oraz przekazywaniu mi informacji o produktach sprzedawanych przez 
Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii oraz działaniach 
analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności, a w związku z moją 
dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-
mail lub numer telefonu.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w akcji 
promocyjnej i otrzymanie Nagrody. 



Podstawą prawną przetwarzania moich 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 (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes polegający na 
organizacji akcji promocyjnej, realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta 
oraz prowadzeniu marketingu własnych towarów oraz prowadzeniu badań analitycznych i 
podejmowaniu działań analitycznych umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności. W 
przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój 
adres e-mail oraz numer telefonu, podstawą prawną przetwarzania danych będzie także art. 10 
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 
16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrażę zgodę na udostępnienie danych 
osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CG-4002 Basel, w 
celu realizacji przez te spółkę jej własnych celów marketingowych podstawą prawną 
przetwarzania danych w powyższym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda, to mogę ją wycofać w każdym 
momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie moich danych, które odbyło się 
przed jej wycofaniem. 
 
Odbiorcami danych osobowych będzie:  

1. Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel oraz 
podmioty realizujące dla tej spółki usługi marketingowe, hostingowe oraz z zakresu IT.  

2. podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych,  
3. podmioty świadczące usługi analityczne, informatyczne i hostingowe,  
4. podmioty świadczące obsługę związaną z doręczeniem przesyłek, towarów i 

korespondencji,  
5. podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych i 

marketingowych na rzecz Spółki. 

Więcej informacji na temat odbiorcy danych mogę uzyskać pod numerem telefonu Infolinii: 
223260601.  

Dane osobowe będą przekazywane do Szwajcarii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 
dnia 26.07.2000 r. 2000/518/WE. Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań 
wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (państwa trzecie). Jeśli przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy będzie niezbędne, wówczas nastąpi to na podstawie prawnej zawartej w RODO.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości 

wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń 
lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją, 

2. prowadzenia działań marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz 
realizowania wewnętrznych celów administracyjnych przez administratora lub do czasu 
wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach 
marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer 
telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed 
wycofaniem zgody).  

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 
jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:   

• na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn 
związanych z moją szczególną sytuacją;  

• na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 


