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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTU „VERNAL 250 EC” 

1. Organizatorem akcji promocyjnej w postaci sprzedaży premiowej produktu „VERNAL 250 EC" (dalej 
„Promocja”) jest Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach (Goliany 43, 05-620 Błędów), wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod nr KRS: 0000073347, NIP: 7971581032 (dalej „Organizator” lub „Agrosimex”). Niniejszy 
regulamin zwany jest dalej także „Regulaminem”. 

2. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży przez Organizatora objętych nią produktów na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. produktów promocyjnych. Promocja nie łączy się z innymi promocjami sto-
sowanymi przez Organizatora. 

3. Uczestnikami Promocji mogą być:  

a) rolnicy indywidualni lub przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki orga-
nizacyjne niebędące osobami prawnymi, prowadzący w dowolnej formie gospodarstwa rolne lub sa-
downicze, jak też takie, w ramach których prowadzi się gospodarkę rolną lub sadowniczą; 

b) przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące oso-
bami prawnymi, prowadzący w dowolnej formie sklep, którego działalność obejmuje m. in. sprzedaż na 
rzecz gospodarstw rolnych lub sadowniczych bądź takich, w ramach których prowadzi się gospodarkę 
rolną lub sadowniczą  

(dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). 

ZASADY PROMOCJI  

4. Promocją objęte są̨ sprzedawane przez Organizatora produkty promocyjne o nazwie „VERNAL 250 
EC” („Produkty Promocyjne”).  

5. Promocją objęty jest zakup u Organizatora pakietu Produktów Promocyjnych w postaci co najmniej 
4 opakowań tych Produktów o pojemności 5 litrów każde. 

6. Promocja trwa od 1.02.2021 r. do 30 czerwca 2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania ak-
tualnych na dzień jej rozpoczęcia zapasów u Organizatora Produktów Promocyjnych (dalej 
„Okres Promocji”).  

7. Produkty Promocyjne muszą być zakupione przez Uczestnika wyłącznie w autoryzowanych punktach 
handlowych Agrosimex, bezpośrednio u przedstawiciela handlowego Agrosimex lub za pośrednictwem 
sklepu internetowego Agrosimex na stronie internetowej www.sklep.agrosimex.pl, na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej, w okresie Promocji. Wykaz autoryzowanych punktów handlowych Agrosimex jest do-
stępny w siedzibie Organizatora. Produkty zakupione w innych punktach handlowych nie biorą̨ udziału 
w Promocji.  

8. Zakup pakietu Produktów Promocyjnych musi być dokonany w Okresie Promocji i potwierdzony jedną 
fakturą albo paragonem fiskalnym obejmującymi dany pakiet w całości. Zakup większej liczby pakietów 
może być objęty tą samą fakturą albo paragonem fiskalnym bądź też każdy z pakietów może być objęty 
odrębną fakturą albo paragonem fiskalnym. 

9. Zakup Produktów Promocyjnych dokonany zgodnie z Regulaminem, w okresie trwania Promocji, 
uprawnia Uczestnika do odbioru nagrody według zasad określonych w Regulaminie.  

10. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne.  

11. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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12. W Promocji nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora, przedstawiciele handlowi Organizatora 
oraz właściciele, osoby zarządzające lub pracownicy punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych 
działających jako autoryzowane punkty handlowe Agrosimex, także w ramach umowy agencyjnej za-
wartej z Organizatorem.  

13. Informacje o Promocji i jej zasadach są dostępne w autoryzowanych punktach handlowych Agrosi-
mex, u przedstawicieli handlowych Agrosimex oraz na stronie internetowej www.agrosimex.pl . 

14. Aby wziąć́ udział w Promocji Uczestnik powinien:  

a) dokonać́ w Okresie Promocji zakupu Produktów Promocyjnych w sposób określony w Regulaminie i 
zapłaty ceny za nie w pełnej wysokości,  

b) dokonać́ zgłoszenia do Promocji poprzez:  

- prawidłowe i kompletne wypełnienie, bez konieczności udzielenia wszystkich przewidzianych tam zgód 
marketingowych, formularza rejestracyjnego (zgłoszeniowego) dostępnego na stronie internetowej 
www.agrosimex.pl (dalej „Zgłoszenie”), zaakceptowanie i wysłanie go za pośrednictwem tej strony do 
Organizatora zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie wraz z potwierdzeniem zakupu pakietu 
Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 8; 

- doręczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego, bez konieczności udzielenia 
wszystkich przewidzianych tam zgód marketingowych, Zgłoszenia według wzoru dostępnego na stronie 
internetowej www.agrosimex.pl, bezpośrednio do rąk przedstawiciela handlowego Organizatora (przed-
stawiciel handlowy może udostępnić formularz Zgłoszenia według ww. wzoru), wraz z potwierdzeniem 
zakupu pakietu Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 8. 

15. Uczestnik może wziąć́ udział w Promocji wielokrotnie pod warunkiem dokonania odpowiedniej ilości 
zakupów Produktów Promocyjnych, przy czym w takim wypadku może powołać się na pierwsze prawi-
dłowo wypełnione i kompletne Zgłoszenie, natomiast za każdym razem powinien doręczyć Organizato-
rowi w jednej z form przewidzianych w pkt 14 b) tiret 2 lub 3 potwierdzenie zakupu pakietu Produktów 
Promocyjnych zgodnie z pkt 8.  

16. Zakup danego Produktu Promocyjnego może być uwzględniony w ramach Promocji wyłącznie jeden 
raz w ramach określonego pakietu. 

NAGRODY  

17. Zakup 1 pakietu Produktów Promocyjnych zgodnie z Regulaminem uprawnia Uczestnika do uzy-
skania nagrody w postaci 1 bonu (kuponu premiowego) Sodexo o wartości 100 zł. Łączna wartość na-
gród uzyskana przez 1 Uczestnika w ramach Promocji nie może przekroczyć kwoty 2000 zł.  

18. Po doręczeniu przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem za-
kupu pakietu Produktów Promocyjnych wskazany przez Organizatora jego przedstawiciel handlowy 
skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia sposobu dostarczenia Uczestnikowi nagrody.  

19. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić odbiór nagrody na piśmie w formie wskazanej przez przed-
stawiciela handlowego Organizatora. 

20. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej. 

21. W wypadku, gdyby Uczestnik otrzymał nagrodę̨ pomimo nieuiszczenia ceny za Produkty Promo-
cyjne, powinien zwrócić́ Organizatorowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania 
wezwania otrzymane nagrody lub ich równowartość w sposób określony przez Organizatora. 

 

http://www.agrosimex.pl/promocja-rosahumus
http://www.agrosimex.pl/promocja-rosahumus
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać́ na 
piśmie w terminie miesiąca od dokonania przez siebie zakupu Produktów Promocyjnych, w każdym 
wypadku nie później niż̇ do dnia 31 sierpnia 2021 r. Reklamacja powinna być przesłana listem poleco-
nym na adres Organizatora wskazany w pkt 1. O prawidłowym zachowaniu terminu wniesienia rekla-
macji decyduje data stempla pocztowego.  

23. Organizator zastrzega, że reklamacje wysłane po dniu 31 sierpnia 2021 r. nie będą rozpatrywane 
przez Organizatora.  

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, email) 
i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, jak również 
określenie roszczenia. Do reklamacji, w razie zakupu Produktów Promocyjnych, którego reklamacja 
dotyczy, powinna zostać dołączona kopia faktury lub paragonu fiskalnego dokumentującego ten zakup. 

25. Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję w terminie 
14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

26. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji przez Organizatora listem poleconym na adres 
podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej rekla-
macji.  

DANE OSOBOWE  

27. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób reprezentujących Uczestników jest Or-
ganizator, tj. Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach. 

28. Dane osobowe są zbierane wyłącznie od Uczestników oraz przetwarzane wyłącznie w celach zwią-
zanych z Promocją, w tym z przyznaniem nagród Uczestnikom lub rozpatrzeniem ich reklamacji, zgod-
nie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

29. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu (dostępu) do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Pre-
zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

30. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne jednak niezbędne 
dla przyznania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych może być́ w każdym czasie cofnięta.  

31. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika swoim dostawcom usług lub swoim pracowni-
kom/współpracownikom, w tym przedstawicielom handlowym, w celu przyznania Uczestnikowi nagrody, 
realizacji tej nagrody lub udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną̨ udostępnione na pod-
stawie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności zastosowania niniejszego 
Regulaminu dotyczącego Promocji i przyznania w jej ramach Uczestnikowi nagrody, realizacji tej na-
grody lub udzielenia odpowiedzi na reklamację, a tym samym wywiązania się przez Organizatora z 
ciążących na nim obowiązków wobec Uczestnika w ramach Promocji.  

32. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla Organizatora do przyzna-
nia nagród w Promocji, ich realizacji lub rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdyby na Organizatorze, 
ciążyły jakiekolwiek obowiązki nałożone prawem w związku z promocją, w tym np. podatkowe, dane 
osobowe Uczestnika będą̨ przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat od zakończenia roku, 
w którym zakończyła się̨ Promocja. 
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33. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności obowiązu-
jąca w Agrosimex, dostępna na stronie internetowej www.agrosimex.pl . 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

34. Niniejszy Regulamin dostępny jest w autoryzowanych punktach handlowych Agrosimex, u przed-
stawicieli handlowych Agrosimex i na stronie internetowej www.agrosimex.pl .  

35. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, z za-
strzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą̨ naruszać́ praw nabytych przez Uczestników. 

36. Jeśli z otrzymaniem przez Uczestnika nagrody wiązałyby się jakiekolwiek obowiązki podatkowe, 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego obowiązku uiszczenia przez Uczest-
nika jakichkolwiek podatków lub opłat w tym zakresie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 
takich obowiązków by na niego nie nakładały. Obowiązki w tym zakresie, jeśli występują lub wystąpią, 
obciążają Uczestnika. Organizator podaje na żądanie Uczestnika wartość nagród otrzymanych przez 
niego w ramach Promocji. 

37. Złożenie Zgłoszenia w formie formularza internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie koń-
cowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, minimalnych wymagań technicz-
nych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Agrosimex, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem 
do internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer 
Opera, Google Chrome lub Safari (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (4) 
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

38. Agrosimex zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia 
bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług. Korzystanie ze strony internetowej w ww. 
zakresie wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez internet, 
takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieupraw-
nione. 

39. Agrosimex informuje, że korzystanie ze strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki in-
ternetowej, w tym składanie Zgłoszenia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów 
połączenia z internetem za przesyłanie danych zgodnie z taryfą dostawcy usług, z których korzysta 
Uczestnik. 

40. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 

Za Agrosimex sp. z o.o. 

/-/ Leszek Barański – Prezes Zarządu 
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