
Regulamin loterii promocyjnej „Jubileuszowa loteria – 30 lat Agrosimex” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą: Jubileuszowa loteria – 30 lat Agrosimex 

(„Loteria”).  

2. Organizatorem Loterii jest Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000073347, kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN, NIP 797-15-81-032 (Organizator). 

3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie. 

4. Loteria urządzana jest na terenie Polski. Loteria rozpoczyna się 12.04.2021 r. i kończy 08.06.2021 

r. Dniem zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 

5. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii jest prowadzona na terenie całej Polski od 

12.04.2021 r. do 15.05.2021 r. (włącznie). Towarem objętymi Loterią są wszystkie produkty 

dostępne w sklepach stacjonarnych sieci Agrosimex.  

 
UCZESTNICY LOTERII 

6. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych lub prawnych posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych, która nabędzie wskazane przez Organizatora produkty do 

prowadzenia własnej działalności rolniczej, zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie Polski 

które spełniają warunki i postanowienia regulaminu loterii („Uczestnik”). 

7. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Loterii, 

pracownicy Organizatora Loterii oraz pośrednicy zajmujący się sprzedażą Produktów 

Organizatora jak również ich najbliższe rodziny, tj. osoby spokrewnione z nimi w I stopniu linii 

prostej. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

8. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Agrosimex Sp.  

z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 

na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

9. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@agrosimex.com.pl. 

10. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

loterii, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,   

a także jeśli uczestnik wyrazi na to fakultatywną zgodę w celach marketingowych. 
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11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w loterii. 

12. Uczestnikom loterii, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz przysługuje prawo do: 

a) poprawiania i sprostowania danych, 

b) żądania usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

13. Organizator zbiera od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer telefonu, 

c) adres zamieszkania, 

c) adres email (fakultatywnie). 

14. Organizator zbiera ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 

c) data urodzenia i obywatelstwo, 

d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 

15. Uczestnikom loterii przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

16. Organizator oświadcza, iż dane uczestników loterii nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

17. Dane uczestników loterii nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 

18. Dane uczestników loterii będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

19. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

20. Uczestnik fakultatywnie może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji 

handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. 

(Dz. U. z 2017, poz.1219). 

21. Biorąc udział w Loterii Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres jednego roku od daty 

wydania nagród nie może ich odsprzedać jak również zlikwidować, zasłonić ani zniekształcić 

oznakowań sponsorów nagród umieszczonych przez Organizatora Loterii na nagrodach. 

 
 



ZASADY PROWADZENIE LOTERII 
 
22. Każda osoba, spełniająca warunki określone w punktach 6 i 7 Regulaminu, która chce wziąć 

udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:  

a) dokonać zakupu za min. 399 zł brutto w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym 

sklepie promocyjnym, 

b) dokonać płatności za zakup promocyjny, 

c) zgłosić się do loterii poprzez odebranie w sklepie promocyjnym, bezpośrednio od osoby 

wyznaczonej przez Organizatora, zdrapki loteryjnej. Do wydania zdrapki wymagane jest 

okazanie oryginału dowodu zakupu promocyjnego. Zdrapka musi być odebrana w czasie 

trwania sprzedaży promocyjnej. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zdrapki po 

zakończeniu zakupu promocyjnego i odejściu od kasy. Po wręczeniu zdrapki na dowodzie 

zakupu może zostać odnotowane jej wydanie (napis „zdrapka wydana” oraz dodatkowo może 

zostać wpisana liczba wydanych zdrapek i data wydania zdrapki/ek), 

d) zdrapać warstwę ścieralną na zdrapce loteryjnej i sprawdzić wynik gry 

e) koniecznie zachować oryginał zdrapki loteryjnej 

23. Jeden uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród w loterii, jeżeli każdorazowo spełni 

wszystkie warunki uczestnictwa określone w regulaminie w loterii. 

24. W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne zdrapki loteryjne. Zdrapki podrobione, zniszczone lub 

uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których 

można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez uczestnika w 

sposób przewidziany regulaminem, nie uprawniają do udziału w loterii i otrzymania którejkolwiek z 

nagród przewidzianych w regulaminie.  

25. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w 

niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub 

narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator, w ciągu dwóch 

dni roboczych od wydania zdrapki, może telefonicznie lub mailowo zgłosić się do Uczestnika i 

zażądać złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź 

doręczenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w 

loterii. Uczestnik ma dwa dni robocze na przedstawienie niezbędnych dokumentów drogą mailową 

lub osobiście w siedzibie Organizatora. 

26. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa 

spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania 

wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym 

wygaśnięciem prawa do nagród. W takim przypadku, niewydane nagrody pozostają w dyspozycji 

organizatora. 

 

ZDRAPKA LOTERYJNA 

27. „Zdrapką” nazywamy zadrukowaną kartkę papieru, na której wyodrębnione jest pole gry pokryte 

warstwą farby ochronnej. Farba ochronna uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu gry 



zadrukowanej treści bez jej zdrapania. Na  każdej  zdrapce  pod  ścieralną  warstwą  ochronną  na  

polu  gry  umieszczone  będą informacje o wygranej nagrodzie. Wizualizacja zdrapki loteryjnej 

biorącej udział w loterii znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

28. Zdrapki wydawane są klientom w trakcie trwania sprzedaży  promocyjnej  w  sklepach  

promocyjnych, bezpośrednio  po dokonaniu zakupu promocyjnego. Uczestnik nie jest  uprawniony  

do  otrzymania  zdrapki  po  zakończeniu transakcji i odejściu od kasy.  

29. W  ramach  loterii  przygotowano 11 700 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset) sztuk zdrapek. 

Każda ze zdrapek wygrywa.  

30. Zdrapki wydawane są od dnia 12.04.2021 do dnia 15.05.2021r., lub do wyczerpania zapasów.  

W razie  utraty  lub  zniszczenia  oryginału  zdrapki  loteryjnej  stwierdzającej  udział  w  loterii, 

uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.  

31. Zdrapka  loteryjna  bierze  udział  w grze  o  nagrody  opisane  w  pkt. 35 Regulaminu. Zdrapka   

z  informacją  o  nagrodzie  uprawnia  do  jej odbioru w sklepie, w którym nastąpił zakup. 

32. W celu uzyskania wyniku gry, uczestnik powinien usunąć ścieralną warstwę ochronną z pola gry 

na zdrapce, na którym pod warstwą ścieralną znajduje się informacja o wygranej nagrodzie wraz  

z określeniem jej rodzaju. 

33. Nagrody  wydawane  będą,  za  zwrotem  oryginału zdrapki  loteryjnej  oraz  okazaniem oryginału  

dowodu  zakupu  promocyjnego. Ostateczna data wydania nagród jest do dnia 20.05.2021 r. 

34. W celu odbioru nagrody Uczestnik,  powinien udać się do kasy w sklepie promocyjnym, w którym 

został dokonany zakup promocyjny, w maksymalnym terminie 4 dni od daty dokonania zakupu 

promocyjnego uprawniającego  do  odbioru  zwycięskiej  zdrapki  i  zgłosić  fakt  wygrania nagrody 

w loterii pracownikowi sklepu promocyjnego. Upoważniony  pracownik sklepu promocyjnego 

sprawdzi oryginał zdrapki oraz oryginał  dowodu zakupu. Jeżeli  zdrapka i dowód zakupu są  

prawidłowe, tzn. oryginalne i nieuszkodzone, wówczas  wyda  nagrodę odbierając od uczestnika 

oryginał zdrapki oraz może odnotować fakt wydania  nagrody na zdrapce poprzez jej 

przekreślenie oraz może na oryginale dowodu zakupu napisać „nagroda wydana” wraz z datą 

wydania nagrody. Ostateczna data wydania nagród jest do dnia 20.05.2021 r. 

 

NAGRODY 

35. Do wygrania w Loterii przewidziano następujące nagrody natychmiastowe: 

a) SHARK Sekator F2 Profesjonalny - o wartości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto,  

w liczbie 390 sztuk; 

b) AQUALINK  - nowy adiuwant doglebowy 1L - o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) 

brutto, w liczbie 156 sztuk; 

c) ROSAHUMUS  1 kg o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto, w liczbie 78 sztuk; 

d) HIPERION 1L - o wartości 5 zł (słownie: pięć złotych) brutto, w liczbie 780 sztuk; 

e) LOWE 5107 /18mm – sekator kowadełkowy – o wartości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt 

złotych) brutto, w liczbie 390 sztuk; 

f) DEFOMA 0,1L - o wartości 7 zł (słownie: siedem złotych) brutto, w liczbie 390 sztuk; 

g) FLIPPER 0,25L - o wartości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto, w liczbie156 sztuk; 



h) PROTAMINAL 1L - o wartości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto, w liczbie156 sztuk; 

i) ASX TYTAN 0,5L - o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto, w liczbie 156 sztuk; 

j) MARAL NPK 6-5-5-1ZN 1L - o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto, w liczbie 78 

sztuk; 

k) DELFIN WG 1 KG * (INSEKTYCYD) - o wartości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) 

brutto, w liczbie 312 sztuk; 

l) Notes z długopisem – o wartości 2,20 zł (słownie: dwa złote 20/100) brutto, w liczbie 8658 

sztuk. 

36. Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 11 700 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset) 

sztuk. 

37. Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 95 487,60 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 60/100) brutto. 

38. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody 

ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani 

na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do 

otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

39. Nadzór nad przebiegiem Loterii sprawuje Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji 

wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba, która posiada zaświadczeni o odbyciu 

szkolenia w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego 

regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i 

prowadzeniem niniejszej loterii. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

40. Prawo do składania reklamacji dotyczących loterii promocyjnej przysługuje każdemu Uczestnikowi. 

Reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Loterii mogą być zgłaszane drogą pocztową na adres 

siedziby Organizatora bądź drogą elektroniczną na adres reklamacje@agrosimex. najpóźniej do 

dnia 24.05.2021 W przypadku spełnienia terminu relacjami wysyłanej drogą pocztową o 

dochowaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do 

Organizatora po dniu 31.05.2021 r., nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego terminu nadania 

zgodnie z datą stempla pocztowego. 

41. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłaszane na piśmie lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika 

gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści 

żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

42. Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich otrzymania, jednak nie 

później niż do dnia 8.06.2021 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 



nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 

43. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 

wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

44. Wszelkie spory dotyczące loterii rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty 

Polskiej, operatorów serwisów internetowych z których korzystają Uczestnicy. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności także za działania lub zaniechania Uczestnika. 

46. Pełny Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora w dni robocze w godz. 9-15 od 12.04.2021 

r. do 08.06.2021 r. oraz na www.agrosimex.pl. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin przesyłany 

jest Uczestnikowi pocztą przez Organizatora. 

47. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

48. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy 

krajowe. 

49. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu  

i akceptacją jego postanowień. 

 


