REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
FUNGICYDY
DLA GOSPODARSTW ROLNYCH
„Paliwo na zabieg Fusaro Xpro/Univo Xpro”
z dnia 19.02.2019 roku
(zwany dalej ,,Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 158 – organizatora Akcji Promocyjnej.

3.Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie całej Polski.
4.Akcja Promocyjna prowadzona będzie wyłącznie w dniach od 02.01.2019 roku do dnia
05.07.2019 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów bądź kart upominkowych
przeznaczonych na Akcię Promocyjną (liczba Produktów i kart jest ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń, przez zgłoszenie rozumie się w tym przypadku
wypełnienie warunku określonego w pkt 12 c). O fakcie wyczerpania odpowiednio
Produktów

objętych

akcją

bądź

kart

upominkowych,

Uczestnicy

zostaną

powiadomieni za na stronie paliwonazabieg.pl

5.Przedmiotem Akcji Promocyjnej są środki ochrony roślin DELARO 325 SC i VARIANO
XPRO 190 EC (zwane dalej ,,Produktem” lub ,,Produktami”) sprzedawane w
pakiecie o nazwie FUSARO XPRO oraz BOOGIE Xpro 400 EC i FANDANGO 200
EC (zwane dalej ,,Produktem” lub ,,Produktami”) sprzedawane w pakiecie o nazwie
UNIVO XPRO. Niniejsza akcja dotyczy zakupu wyłącznie pakietów lub zakupu
poszczególnych Produktów składających się na pakiet.

6.Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest nagrodzenie Uczestników, którzy zakupią w czasie
trwania Akcji Promocyjnej Produktów w

pakiecie, o którym mowa w punkcie 4

Regulaminu, zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w punkcie 12 i 13
Regulaminu.

7.Regulamin Akcji Promocyjnej jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej

oraz

zasad

przyznawania

rabatów.

Wszelkie

inne

materiały

informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i
nie mogą stanowić
Uczestników.
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jakiejkolwiek

podstawy

do wysuwania roszczeń przez

DEFINICJE

8.Akcja Promocyjna oznacza Akcję Promocyjną pod tytułem „Paliwo na zabieg Fusaro
Xpro/Univo Xpro” (zwana dalej ,,Akcją Promocyjną”).

9.Organizator Akcji Promocyjnej oznacza Bayer Sp. z o.o.

UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ

10. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie osoby prowadzące
gospodarstwa rolne (zwane dalej ,,Uczestnikami”).

11. Udział w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu Akcji Promocyjnej bez
zastrzeżeń.
PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

12. Organizator Akcji Promocyjnej udziela nagród w postaci kart upominkowych Orlen o
wartości 50 PLN lub 150 PLN (zwanych dalej ,,nagrodami”) Uczestnikom Akcji
Promocyjnej, którzy spełnią warunki określone w odpowiednio w punkcie 12 lub 13
Regulaminu.

13. Warunkami uzyskania nagrody w postaci karty upominkowej o wartości 50 PLN są:
a) dokonanie w okresie od 02.01.2019 do 05.07.2019 zakupu od dowolnego legalnego
sprzedawcy środków ochrony roślin co najmniej jednego pakietu FUSARO XPRO,
składającego się z Produktów DELARO 325 SC (3 L) i VARIANO XPRO 190 EC (4,5
L) lub zakupu od dowolnego legalnego sprzedawcy środków ochrony roślin co
najmniej jednego pakietu Univo XPRO, składającego się z Produktów BOOGIE Xpro
400 EC (4,5L) i FANDANGO 200 EC (3L).
b) dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej w okresie od 20.02.2019 do 05
07.2019 (po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane)

poprzez wypełnienie

elektronicznego formularza na stronie paliwonazabieg.pl,
c) przedstawienie Organizatorowi dowodu zakupu pakietu poprzez przesłanie skanu lub
zdjęcia faktury VAT elektronicznie na adres paliwonazabieg.pl. Scan takiego

2

dokumentu będzie zawierał wyłącznie ilości nabytych produktów, jakiekolwiek ceny
sprzedaży zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również jakichkolwiek danych
osobowych osób trzecich (nie dotyczy danych Uczestnika) umieszczonych na
fakturach. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uznania dowodu zakupu oraz
usunięcia go z systemu w przypadku, gdy dokumenty takie będą zawierać takie dane.
Pełną odpowiedzialność za udostępnienie takich danych ponosi Uczestnik.
a. Warunkami uzyskania nagrody w postaci karty upominkowej o wartości 150
PLN są:
a) dokonanie w okresie od 02.01.2019 do 05.07.2019 zakupu od dowolnego
legalnego sprzedawcy środków ochrony roślin co najmniej jednego pakietu
FUSARO XPRO składającego się z Produktów DELARO 325 SC (2 x 5 L) i
VARIANO XPRO 190 EC (15 L) lub zakupu od dowolnego legalnego sprzedawcy
środków ochrony roślin co najmniej jednego pakietu Univo XPRO, składającego
się z Produktów BOOGIE Xpro 400 EC (15L) i FANDANGO 200 EC (2x5L).
b) dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej w okresie od 20.02.2019 do 05
07.2019 (po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane) poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza na stronie paliwonazabieg.pl
c) przedstawienie Organizatorowi dowodu zakupu pakietu poprzez przesłanie skanu
lub zdjęcia faktury VAT elektronicznie na adres paliwonazabieg.pl. Scan takiego
dokumentu będzie zawierał wyłącznie ilości nabytych produktów, jakiekolwiek
ceny sprzedaży zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również jakichkolwiek
danych osobowych osób trzecich umieszczonych na fakturach. Organizator
zastrzega sobie prawo do nie uznania dowodu zakupu oraz usunięcia z systemu
w przypadku, gdy dokumenty takie będą zawierać takie dane. Pełną
odpowiedzialność za udostępnienie takich danych ponosi Uczestnik.

14. W przypadku dokonania zakupów większych ilości pakietów Produktów, niż określone
w punktach 12 i 13, Uczestnik nabywa prawo do odpowiedniej wielokrotności nagód
określonych odpowiednio w punkcie 12 i 13.

15. Jeżeli Uczestnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu właściwych przepisów, to w
przypadku gdy wartość nagrody głównej przekroczy 2000 zł, do nagrody tej
przyznawana jest dodatkowa nagroda w wysokości 11,11% wartości pieniężnej
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nagrody głównej. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do potrącenia z
ostatecznie ustalonej wartości nagrody głównej, odpowiadającej jej dodatkowej
pieniężnej nagrody i przeznaczenie jej w całości na uiszczenie należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego.

16. Organizator przed udzieleniem nagrody zweryfikuje dane Uczestnika po dokonaniu
przez niego rejestracji.

17. Nagrody będą dostarczane Uczestnikom, którzy nabędą do nich prawa, w terminie do
30.11.2019 r. na koszt Organizatora na adresy gospodarstw określone w fakturze
zakupu Produktów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji adresu wysyłki i
potwierdzenia z Uczestnikem prawidłowości danych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny stronie paliwonazabieg.pl
19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym
Regulamienie oraz do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej z ważnych
przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach bądź odpowiednio o wcześniejszym
zakończeniu Akcji zostanie umieszczona na stronie paliwonazabieg.pl z odpowiednim
wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą bądźo
dpowiednio zakończeniem Akcji.

20. Informacje dotyczące prywatności danych zostały określone w Załączniku nr 1,
który stanowi integralną część Regulaminu.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Akcji Promocjnej, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub
siły wyższej.

22. Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator. W przypadku wątpliwości co do
interpretacji jego treści, pytania mogą być kierowane na następujący adres
elektroniczny kontakt.bcs@bayer.com

23. Wszelki reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą byś przekazywane

w

terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej na adres elektroniczny:

4

kontakt.bcs@bayer.com. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby
składającej reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na podwód
reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty ich
zgłoszenia.

24. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie Akcji Promocyjnej zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI DANYCH

W niniejszym dokumencie Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al.
Jerozolimskie 158 (dalej określana mianem „my”, z uwzględnieniem odpowiednich
modyfikacji tego zwrotu), wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”)
chce przekazać Uczestnikowi informacje na temat sposobu przetwarzania danych
osobowych.
1. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do
uczestnictwa w akcji promocyjnej „Paliwo na zabieg Fusaro Xpro/Univo Xpro”,
zwanej dalej „Akcją Promocyjną”;
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w Akcji
promocyjnej w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej;
3. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z przystąpienia Uczestnika do
Akcji Promocyjnej [art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO];
4. Dane Uczestnika uzyskujemy w związku z przystąpieniem Uczestnika do Akcji
Promocyjnej;
5. Dane Uczestnika mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony
danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach
zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo danych m.in. poprzez zawieranie
szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane;
6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej i rozpoznania reklamacji i ewentualnych roszczeń z nim związanych;
7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (będzie skutkować to
zaprzestaniem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej);
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna i, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO;
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9. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie
wniosku do Inspektora Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com lub
pisma do siedziby firmy Bayer Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem Aleje
Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.
10. Więcej informacji o naszej Polityce Prywatności można uzyskać pod adresem:
http://www.bayer.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.php
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