Regulamin Promocji pod nazwą „TOP IMPERIUM”
zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej jako: Regulamin) jest określenie zasad akcji
promocyjnej „TOP IMPERIUM" (dalej jako: Promocja), warunków uczestnictwa w Promocji oraz
warunków korzystania z promocyjnych warunków sprzedaży nasion rzepaku ozimego ES IMPERIO
(F1) i ES VALEGRO, nabywanego przez Uczestnika promocji w okresie jej obowiązywania.
2. Organizatorem promocji pod nazwą „TOP IMPERIUM”, zwanej dalej „Promocją”, jest spółka
Sumi Agro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS 000026416, o kapitale zakładowym w wysokości 1 250 000 zł, NIP:
5261002176, REGON: 010728745, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Na zlecenie Organizatora, czynności organizacyjne w ramach Promocji realizować może również
spółka AdAgri sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, adres: Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław, wpisana
do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000354804, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, zwana dalej „Agencją”.
4. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora.
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§ 2. ZASADY PROMOCJI
Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania
zapasów produktu objętego Promocją.
Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie
może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, będąca właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z
2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669), 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 2018 r.
poz. 1509 ze zm.).
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.
Promocja polega na możliwości zakupu przez Uczestnika 1 litra fungicydu TOPSIN M 500 SC,
zwanego dalej „Produktem promocyjnym”, za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto
na podstawie kuponu promocyjnego, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, zwanego
dalej „Kuponem promocyjnym”, w przypadku dokonania jednorazowego zakupu nasion rzepaku
ozimego ES IMPERIO (F1) lub ES VALEGRO w ilości i na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
Warunkiem skorzystania z Promocji, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, jest
dokonanie przez Uczestnika w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu minimum
1 jednostki siewnej nasion rzepaku ozimego ES IMPERIO (F1) lub ES VALEGRO w jednym
z Punktów dystrybucyjnych, zarejestrowanego na jednym paragonie lub fakturze VAT oraz

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

przekazanie sprzedawcy oryginału poprawnie i kompletnie wypełnionego Kuponu
promocyjnego, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, o ile każdorazowo spełnione
zostaną wszystkie kryteria skorzystania z Promocji określone w niniejszym Regulaminie, oraz
przy założeniu, że 1 (słownie: jedna) transakcja zakupu, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu,
upoważnia do zakupu 1 (słownie: jednego) Produktu promocyjnego.
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz
z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora, Agencję oraz
podmioty prowadzące punkty dystrybucyjne, danych osobowych Uczestnika niezbędnych do
wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności wszelkich danych osobowych wskazanych w
Kuponie promocyjnym.
Jeśli inny termin nie wynika z treści Kuponu promocyjnego, Kupon promocyjny jest ważny przez
cały okres trwania Promocji lub do wyczerpania zapasów Produktu promocyjnego.
Kupony promocyjne dostępne są u przedstawicieli regionalnych Organizatora oraz w punktach
dystrybucyjnych oraz na stronie internetowej: www.topimperium.pl.
Do skorzystania z Promocji uprawniona jest każda osoba, która przekaże Organizatorowi
czytelny, ważny i poprawnie oraz kompletnie uzupełniony Kupon promocyjny oraz dokona
zakupu minimum 1. (słownie: jednej) jednostki siewnej nasion rzepaku ozimego ES IMPERIO (F1)
lub ES VALEGRO na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie użycia Kuponu promocyjnego
lub dokumentu potwierdzającego transakcję zakupu minimum 1. (słownie: jednej) jednostki
siewnej nasion rzepaku ozimego ES IMPERIO (F1) lub ES VALEGRO przez osoby nieuprawnione
do skorzystania z Promocji w imieniu Uczestnika.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Kuponu Promocyjnego za jakimkolwiek
ekwiwalentem lub wykorzystania go w celu zakupu jakichkolwiek produktów lub usług innych
niż Produkt promocyjny na zasadach skorzystania z promocji określonych niniejszym
Regulaminem lub żądania ekwiwalentu rynkowej wartości Produktu promocyjnego
w jakiejkolwiek formie. Uczestnikowi nie przysługują również żadne roszczenia w przypadku
nieskorzystania z Promocji w okresie jej trwania.
Promocja nie może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora lub
Agencję w punktach dystrybucyjnych.

§ 3. REKLAMACJE
Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail:
biuro@sumiagro.pl nie później niż do dnia 13.09.2019 roku.
1. 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.
2. Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie rozpatrują reklamację związaną
z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą
reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia
reklamacji.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników, podane dobrowolnie w Kuponie promocyjnym, będą przetwarzane
w celu i przez czas niezbędny do prowadzenia Promocji oraz realizacji ewentualnych roszczeń
reklamacyjnych, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), dalej jako: RODO.
3. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z Promocją jest
Sumi Agro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa, e-mail: biuro@sumiagro.pl (Organizator). Organizator może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji innym podmiotom, w
szczególności
AdAgri sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, adres: Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław (Agencji)
lub podmiotom prowadzącym punkty dystrybucyjne.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
uzupełniania, przenoszenia danych i wycofania zgody na ich przetwarzanie, poprzez przesłanie
stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby administratora danych lub na adres
e-mail: biuro@sumiagro.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO ma prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału
w Promocji.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach
marketingowych i handlowych na podstawie odrębnej zgody, do czasu wycofania tej zgody.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Niniejszy
Regulamin
podlega
ogłoszeniu
na
stronie
internetowej
Promocji:
www.topimperium.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie
internetowej Promocji: www.topimperium.pl lub na stronie internetowej Organizatora.
Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji w każdym czasie. W takim wypadku
Promocja kończy się w terminie 3. (słownie: trzech) dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na
stronie internetowej Promocji: www.topimperium.pl lub na stronie internetowej Organizatora.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

