REGULAMIN PROMOCJI
„WEŹ PIĘCIOLITRÓWKĘ, ZYSKAJ POŁÓWKĘ"
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej jako: Regulamin) jest określenie zasad akcji
promocyjnej „Weź pięciolitrówkę, zyskaj połówkę" (dalej jako: Promocja), warunków
uczestnictwa w Promocji oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków sprzedaży
fungicydu Kendo 50 EW, nabywanego przez Uczestnika promocji w okresie jej obowiązywania.
2. Organizatorem Promocji jest SUMI AGRO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026416, NIP: 5261002176, REGON:
010728745, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej: www.sumiagro.pl i w siedzibie
Organizatora oraz stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia
Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie
charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.
2. ZASADY PROMOCJI
1.

Promocja trwa od 1 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów. Liczba
dostępnych produktów, objętych Promocją, jest ograniczona. Produkty będą sprzedawane
do wyczerpania ich zapasów w danym punkcie sprzedaży. W przypadku wyczerpania zapasów
produktów w danym punkcie sprzedaży, Uczestnikowi nie przysługuje żądanie sprowadzenia
produktów z innego punktu sprzedaży lub dostarczenia produktu przez Organizatora.
2. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna,
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej –
w szczególności:
a. właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 oraz 1309), położonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prowadząca działy specjalne produkcji rolnej,
o których mowa w art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.)
b. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami ochrony roślin,
która w okresie obowiązywania Promocji spełni wymogi wzięcia udziału w Promocji, o których
mowa w Regulaminie.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest nabycie przez Uczestnika w okresie trwania Promocji
fungicydu Kendo 50 EW, w łącznej ilości co najmniej 5 l, w promocyjnych opakowaniach po: 0,5
l, 1 l.
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5.

Spełnienie warunku wskazanego w ust. 4 powyżej uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu
na zakup 0,5 l fungicydu Kendo 50 EW. Promocyjna cena 0,5 l fungicydu wynosi 1 zł netto.
6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przysługuje każdorazowo bezpośrednio
przy nabyciu 5 l fungicydu Kendo 50 EW, w promocyjnych opakowaniach: 0,5 l, 1 l – również
w przypadku objęcia jedną transakcją ilości preparatu stanowiącej wielokrotność 5 l.
3. W akcji promocyjnej „Weź pięciolitrówkę, zyskaj połówkę" mogą brać udział także Uczestnicy
akcji promocyjnej „Dośrodkowanie z Kendo”.
4. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby
Organizatora lub na adres e-mail: biuro@sumiagro.pl nie później niż do 15 czerwca 2020 r.
2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać: imię
i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail
oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę
do zgłoszenia reklamacji.
3. Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie rozpatrują reklamację związaną
z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą
reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest SUMI AGRO
POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres:
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000026416, NIP: 5261002176, REGON: 010728745, e-mail:
biuro@sumiagro.pl (Organizator).
2. Dane osobowe Uczestników, podane dobrowolnie przez Uczestnika Promocji podczas zgłoszenia
reklamacyjnego (imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres
do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy), będą przetwarzane
przez Administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu obsługi, dochodzenia i obrony
w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem,
podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne, biura rozrachunkowo-księgowe, działające
na zlecenie Administratora na podstawie odpowiedniej umowy, zapewniającej bezpieczeństwo
danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych konieczne celem rozpatrzenia reklamacji.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora, Uczestnik
ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada inne uprawnienia
przewidziane w art. 15 Rozporządzenia 2016/679 (RODO).
6. Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 5 lit. a-b, poprzez przesłanie
stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na adres
e -mail: biuro@sumiagro.pl
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7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu
przetwarzania – w szczególności przez okres trwania Promocji lub do momentu przedawnienia
roszczeń wynikających z przepisów prawa.
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne
lub w podobny sposób wpływającej na Uczestnika.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza
obszarem EOG.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sumiagro.pl i obowiązuje
od dnia rozpoczęcia Promocji, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania
przyczyny. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie
internetowej Organizatora: www.sumiagro.pl.
Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji w każdym czasie. W takim wypadku
Promocja kończy się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej
Organizatora: www.sumiagro.pl.
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