

REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2018
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce
2.
Organizatorem krzyżówki jest: „Agro-Sieć” Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie
(86-200) przy ul. Przemysłowej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000135966, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 748.000 zł, NIP 8751391040 oraz REGON 871212466, zwana
dalej Organizatorem.
3.
Krzyżówka opublikowana jest jednorazowo w Katalogu Wiosna 2018,wydanym
przez organizatora na początku marca 2018.
4.
Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród,
jak również czas trwania krzyżówki określa niniejszy regulamin.
5.
Krzyżówka nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz. U 2016 poz. 471 zm).
6.
Prawidłowy przebiegi krzyżówki i przyznanie nagród zapewnia dział
marketingu organizatora
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
Uczestnikami Krzyżówki dalej łącznie jako Uczestnicy, a każdy z osobna jako
Uczestnik, mogą być:
a)
pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzące gospodarstwa rolne, które w okresie od 1.03.18 do 15.04.18 r. wyślą
rozwiązanie krzyżówki na adres organizatora.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
§2
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych (w tym gromadzonych) w
związku z krzyżówką”, jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
922 ze zm.)w celach związanych z obsługą Programu (tj. rejestrowaniem,
identyfikowaniem i weryfikowaniem Uczestników; przyznawaniem i wydawaniem

nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji), jak również w celach marketingowych,
analitycznych i statystycznych.
3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z przepisami ww.
ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz procedurami wewnętrznymi Organizatora, a w
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz
zmianą, utratą lub zniszczeniem.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy
prawa.
5. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące kwestii odbioru nagrody,
podania swoich danych osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być
zgłaszane poprzez adres mailowy: it@agrosiec.pl.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla uczestnictwa w
Krzyżówce i otrzymania nagrody.

§4
ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KRZYŻÓWCE
1. Udział w krzyżówce oznacza zgodę Uczestnika na warunki Krzyżówki określone
niniejszym regulaminem.
2. Aby przystąpić do krzyżówki należy:
 Rozwiązać krzyżówkę opublikowaną w Katalogu Wiosna 2018 Agro-Sieć.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki polega na ułożeniu hasła tworzącego
rozwiązanie tej krzyżówki, dalej zwane Hasłem.
 Prawidłowe rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać za pośrednictwem Poczty
Polskiej S.A.
 Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki, zwanego Hasłem,
trwa od:1.03.2018 do 15.04.2018 r.
 Wraz z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki należy przesłać dane osobowe:
imię i nazwisko, adres, nazwę gospodarstwa, nr telefonu.
 Uczestnik, który przystąpi do krzyżówki i spełnia powyższe postanowienia
niniejszego regulaminu staje się Uczestnikiem Krzyżówki

§5
Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu oraz wydanie nagród
1. Zwycięzcy Krzyżówki zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą
prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki i będą to 3 pierwsze osoby oraz kolejne 50 osób.
Trzy pierwsze osoby, które nadeślą rozwiązanie Krzyżówki, otrzymają sprzęt marki
Stihl o wartości 573,18 złotych brutto .Następne 50 osób, które nadeślą rozwiązanie
Krzyżówki, otrzymają sekator firmy Fiskars o wartości 36,88 złotych brutto lub nóż
firmy Fiskars o wartości 32,90zł brutto. W razie otrzymania ww. nagród rzeczowych
Zwycięzcy tej nagrody przyznane zostaną – w celu wypełnienia obowiązku
podatkowego spoczywającego na Uczestniku-dodatkowe nagrody pieniężne
zapewniające Organizatorowi możliwość uregulowania za Uczestnika zryczałtowanego
podatku dochodowego należnego z tytułu wygranych w konkursie, zgodnie z treścią atr.
30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz.2032 ze zm.).Potwierdza się, iż
dodatkowa nagroda pieniężna , o której mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie
wypłacona bezpośrednio na rzecz Uczestnika, zaś zostanie pobrana i odprowadzona za
Uczestnika przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
Przystępując do konkursu, Uczestnik, który zostanie Zwycięzcą , wyraża zgodę na
rozdysponowanie dodatkowej nagrody pieniężnej w sposób wskazany powyżej ( tj. w
celu realizacji zobowiązań podatkowych)
2. O nagrodach decyduje data rejestracji nadesłanego rozwiązania krzyżówki w
sekretariacie organizatora. Jeśli tego samego dnia uczestnik nadeśle więcej niż 1 kupon
z rozwiązaniem krzyżówki, honorowane będzie tylko 1 rozwiązanie krzyżówki. Reszta
nadesłanych kuponów będzie nieważna .
3. Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż
7 dni po terminie zakończenia przyjmowania rozwiązań tejże krzyżówki. Rozwiązanie
krzyżówki nastąpi poprzez ogłoszenie listy laureatów na stronie Organizatora
krzyżówki.
4. Nagrody zostaną przekazane jedynie drogą osobistego odbioru w siedzibie
Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania
błędnych danych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.
6. Laureatom nie przysługuje prawo zmiany nagród przyznanych w konkursie na jej
ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody rzeczowe.
7. Laureatom nie wolno przenosić nagrody na osoby trzecie.
8. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni pozostają do dyspozycji Organizatora.
9. Nadesłanie przez Uczestnika rozwiązania Krzyżówki oznacza, że wyraża on zgodę na
opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na liście laureatów
na stronie internetowej Organizatora.

1.

2.
3.
4.

§6
Zasady postępowania reklamacyjnego
Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do Organizatora w formie
pisemnej-listem poleconym , pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora w
ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, z zastrzeżeniem , że za termin zgłoszenia
reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego , jak również opis
i przyczyny reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od daty ich
otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja
Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§7
Postanowienia końcowe
1.
Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w
czasie trwania Programu. Zmiany regulaminu obowiązują co do zgłoszeń nadesłanych po
wejściu w życie zmian.
2.
W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo
zawiadomi o nich Uczestników poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu na stronie
internetowej .
3.
Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Krzyżówki mają charakter
wyłącznie informacyjny.
4.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.agrosiec.pl
5.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące konkursu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

