
 

                                 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU  

W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM „AGROSFERA” 

 

GOSPODARSTWA ROLNE – prowadzone przez osoby fizyczne, nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej 

Imię i nazwisko    …………………………….………………………………………………………. 

ulica……………………………………..…………………………………………………………….. 

kod pocztowy  ……………………… miejscowość……….………………………………………… 

nr telefonu  kom ……………………………..  adres e-mail ………………………………………….. 

 

 

GOSPODARSTWA ROLNE – prowadzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 

Pełna nazwa firmy …………………..…..……………………………………………………………… 

NIP  ……………………………..……..….……………………………………………………………..   

ulica   ……………………….…………………………………………………………………………… 

kod pocztowy   ……….………………..  miejscowość  ………………………………………………... 

nr telefonu  kom ……………………………… adres  e-mail ……………………………………………. 

 

Oświadczenie1: proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

 

□ oświadczam, że nagroda otrzymana w ramach programu lojalnościowego „Agrosfera” będzie stanowić dla 

mnie przychód z prowadzonej działalności gospodarczej,  

□ oświadczam, że nagroda otrzymana w ramach programu lojalnościowego „Agrosfera” nie będzie stanowić 

dla mnie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Po zapoznaniu się z załączonym regulaminem Programu „Agrosfera”, niniejszym wyrażam chęć uczestnictwa w tym 

Programie i akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu. 

                                                           
1 Uczestnikowi Programu, będącemu osobą fizyczną, który otrzyma w nagrodę o wartości przekraczającej 760 zł i dla którego 

otrzymanie tej nagrody nie będzie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie będzie stanowiło przychodu z tej 

działalności, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody 

rzeczowej. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do tego, aby nagroda pieniężna została przeznaczona w całości 

na pokrycie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, związanego z 

otrzymaniem nagrody. 

 



 

                                 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Agro-Sieć” Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie (86-200)  

przy ul. Przemysłowej 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000135966, posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości 748.000 zł, NIP 8751391040 oraz REGON 871212466, moich danych osobowych w celach 

związanych z obsługą Programu „Agrosfera” (tj. rejestrowaniem, identyfikowaniem i weryfikowaniem Uczestników; 

przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji), jak również w celach marketingowych, 

analitycznych i statystycznych. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni 

się cel przetwarzania. 

 

Zostałem/am poinformowany/a przez Organizatora Programu „Agrosfera” o przysługującym mi prawie dostępu do 

moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz 

dobrowolności ich podania.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w Programie „Agrosfera” oraz w celu 

otrzymania nagrody.  

 

 

……………………………………. 

Czytelny podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 


