

REGULAMIN – Promocja: „ Zadbaj o uprawy , a zyskasz piękną trawę”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „ Zadbaj o
uprawy, a zyskasz piękną trawę”, zwanej dalej Promocją
2.
Organizatorem Promocji 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.
Promocja będzie trwać od 1 kwietnia do momentu wyczerpania zapasów
produktów określonych w Promocji. O zakończeniu Promocji Organizator powiadomi
Klienta na stronie www.agrosiec.pl
4.
Szczegółowe zasady Promocji oraz warunki uczestnictwa, , jak również czas
jej trwania określa niniejszy regulamin, który dostępny jest na naszej stronie
internetowej: www.agrosiec.pl
5.
Promocja 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 Promocji i przyznanie nagród zapewnia Organizator.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnikami niniejszej promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne oraz osoby
prawne prowadzące gospodarstwa rolne, będące Klientami firmy Agro-Sieć Sp. z o. o.,
które w wyznaczonym terminie dokonają zakupu objętego zasadami promocji.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy firmy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany czytelnie wypełnić i podpisać formularz
zgłoszenia ( załącznik nr 1)
4. Handlowiec firmy Agro-Sieć jest zobowiązany podpisane przez klientów formularze
dostarczyć Organizatorowi. Formularz dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak też
na naszej stronie internetowej: www.agrosiec.pl

§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych (w tym gromadzonych) w
związku z promocją, jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 poz. 922 ze zm.) w celach związanych z obsługą Promocji (tj.
rejestrowaniem, identyfikowaniem i weryfikowaniem Uczestników; 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 Promocji, 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
Promocji i otrzymania nagrody.
§4
ZASADY PROMOCJI

1. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone
niniejszym regulaminem.
2. Uczestnik Promocji dokonuje zakupów produktów:
- Agrochelatu R+B 15 kg lub Agrochelatu Z +K 15 kg, według następującej zasady:
a) za 3 zakupione sztuki Agrochelatu R+B 15 kg lub Agrochelatu Z+K 15 kg,
otrzymuje jeden z nawóz : TRAWN, SALVA lub IGLAK 10 kg za kwotę 1 zł netto.
b) za 2 zakupione sztuki Agrochelatu R+B 15 kg lub Agrochelatu Z+K 15 kg ,
otrzymuje jeden z nawóz: TRAWN, SALVA lub IGLAK 5 kg za kwotę 1 zł netto
c) za 1 zakupioną sztukę Agrochelatu R+B 15 kg lub Agrochelatu Z+K 15 kg ,
otrzymuje jeden z nawóz: TRAWN, SALVA lub IGLAK 2,5 kg za kwotę 1 zł netto
3. Produkty promocyjne sprzedawane są według powyższych zasad do wyczerpania
zapasów u Organizatora.
4. Promocja skierowana jest wyłącznie pod warunkiem dokonania terminowej zapłaty za
zakupione towary i usługi.

1.

2.
3.
4.

§5
Zasady postępowania reklamacyjnego
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać do Organizatora w formie
pisemnej-listem poleconym , pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora w
ciągu 14 dni od zakupów, 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.

§6
Postanowienia końcowe
1.
Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w
czasie trwania Promocji. 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 Promocji mają charakter
wyłącznie informacyjny.
4.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.agrosiec.pl
5.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące Promocji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Formularz zgłoszenia klienta
Promocja
„ZADBAJ O UPRAWY, A ZYSKASZ PIĘKNĄ TRAWĘ”
GOSPODARSTWA ROLNE – osoba fizyczna

Imię i nazwisko …………………………….……………………………………………………….
ulica……………………………………..……………………………………………………………………….
kod pocztowy ……………………… miejscowość……….…………………………………………
nr telefonu kom …………………………….. adres mail …………………………………………..
GOSPODARSTWA ROLNE – osoba prawna
OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPOD.

Pełna nazwa firmy …………………..…..………………………………………………………………
NIP ……………………………..……..….……………………………………………………………..
ulica ……………………….……………………………………………………………………………
kod pocztowy ……….……………….. miejscowość ………………………………………………...
nr telefonu kom ……………………………… adres mail …………………………………………….

Oświadczenie
Po zapoznaniu się z załączonym regulaminem Promocji wyrażam chęć uczestnictwa i
akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu.

Czytelny podpis handlowca

Czytelny podpis uczestnika

Kod kontrahenta:…………………….(wypełnia handlowiec lub pracownik Agro-Sieć)

