REGULAMIN KONKURSU
„MEGA Barwy Jesieni”

§ 1.
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Polish Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.
Szubińskiej 29, 85-312 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000490056, NIP: 2040004117, REGON: 222007450, o kapitale zakładowym w
wysokości: 40.000.000 zł.,(dalej: „Organizator”).
Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. Fundatorem
nagród jest Organizator.
§ 2.
Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od dnia 06 października 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 włącznie.
§ 3.
Uczestnicy
Udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
(dalej „Uczestnicy”), którzy spełnią łącznie następujące warunki:
1. Prowadzą gospodarstwo rolne.
2. W okresie od 06 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. dokonają zakupu (tj. złożą w firmie Polish Agro
zamówienie) na potrzeby własne od Organizatora minimum 5 ton nawozu MEGA Saletra 34 oraz dokonają
zapłaty za dostarczony im nawóz w terminie wynikającym z treści zawartej wskutek zamówienia umowy, a
także nie mają innych zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
3. Do dnia 15 grudnia 2020 r. prześlą pocztą elektroniczną na adres made@polishagro.pl zgłoszenie do
udziału w konkursie zawierające:
- skan podpisanego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu;
- jedno zdjęcie prezentujące otrzymaną MEGA Saletrę 34 w formacie jpg (w przypadku przesłania więcej
niż jednego zdjęcia Organizator wybierze jedno zdjęcie biorące udział w konkursie).
W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, współpracownicy Organizatora, członkowie
organów Organizatora oraz członkowie ich rodzin lub osoby pozostające z ww. osobami we wspólnym
pożyciu.
Złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.

Polish Agro Sp. z o.o.
ul. Szubińska 29
85-312 Bydgoszcz

tel.: +48 52 385 87 16
www.polishagro.pl
e-mail: sekretariat@polishagro.pl

Zarząd:
NIP: 204 000 41 17
Mathias Eisert
Kapitał Zakładowy: 40.000.000 zł
Prokurenci:
Jacek Chmara, Marcin Ussorowski, Szymon Hoppe
Rada Nadzorcza:
Henning Haahr, Henrik Stilund, Brian Hauge Soe

§ 4.
Zasady Konkursu
Konkurs polega na wyborze przez Organizatora najlepszych zdjęć, które w ocenie Organizatora wyróżniają się
ciekawym sposobem przedstawienia zakupionej MEGA Saletry 34, dobrym warsztatem technicznym i mają wysokie
walory artystyczne.
§ 5.
Zasady wyłaniania zwycięzców
Wyboru zwycięzców Konkursu dokona komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej „Jury”). Decyzje
Jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury dokona wyboru zwycięzców.

§ 6.
Nagrody i ogłoszenie wyników
1. Informacja o zwycięzcach zostanie udostępniona w dniu 18 grudnia 2020 r. na stronie internetowej
Organizatora: www.polishagro.pl. Nagrody zostają wręczone osobiście przez przedstawiciela Organizatora lub
przesłane pocztą.
Nagrody w konkursie to:
1.
2.
3.
4.

1 x 1 miejsce: QUAD FUXIN FARMER 250cc
3 x 2 miejsce: Pilarka MAKITA EA3200S35A
5 x 3 miejsce: Zestaw kluczy VOREL ½” 216
25 x 4 miejsce: Skórzane rękawice robocze GEKO

2. Z chwilą przekazania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa prawo własności egzemplarza zdjęcia
przekazanego przez Uczestnika na cele Konkursu, a także majątkowe prawa autorskie do tego zdjęcia.
3. W ramach nagrody przyznanej Uczestnikowi niebędącemu osobą prawną, w przypadku gdy wartość nagrody
generuje obowiązek opodatkowania jej otrzymania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Organizator
przyzna Uczestnikowi obok nagrody rzeczowej nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości całej nagrody.
Nagroda pieniężna odpowiadająca kwocie podatku dochodowego obciążającego w takim przypadku Uczestnika
zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora, jako płatnika
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. Laureat w terminie 7 dni
od daty ogłoszenia wyników Konkursu prześle Organizatorowi dane niezbędne do zrealizowania obowiązków
płatnika podatku (imię, nazwisko, adres, właściwy urząd skarbowy, numer PESEL).
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4. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: (a) odmówi przyjęcia przyznanej nagrody; (b) kontakt z
Uczestnikiem będzie niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu; (c) laureat Konkursu nie
spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
5. Nagroda niewydana Uczestnikowi Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, do której
Uczestnik Konkursu utracił prawo z przyczyn opisanych w treści niniejszego Regulaminu, pozostaje w dyspozycji
Organizatora i zostanie ostatecznie przyznana następnemu Uczestnikowi, który w opinii Jury zajął kolejne
miejsce w Konkursie.

§ 7.
Postępowanie reklamacyjne
Uczestnik może zgłaszać reklamacje na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora.
Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika,
b) adres do korespondencji,
c) wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych zdaniem Uczestnika postanowień Regulaminu,
d) żądania Uczestnika,
e) uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia jej
rozpatrzenia.
§ 8.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia
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 (dalej RODO) będzie Organizator (kontakt: telefon 48 52 385 87 16, e-mail:
sekretariat@polishagro.pl).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
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b. w związku z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w związku z przepisami
ustaw podatkowych);
c. rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2
mogą być:
a. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b. podmioty, którym Administrator powierzyli przetwarzanie danych osobowych (podmioty
przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c. podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;
d. przetwarzane dane mogą być udostępnione spółkom grupy kapitałowej, do której należy
przedsiębiorstwo Administratora danych oraz podmiotom, których uprawnienie do żądania dostępu
do danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z faktem, że
przedsiębiorstwo Administratora danych jest członkiem europejskiej grupy kapitałowej, dane
osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Danii).
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów
wskazanych w punkcie 2 powyżej:
a. w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu wypełnienia
tych obowiązków;
c. w celach archiwizacyjnych i dowodowych w związku z punktem a i b przez okres 5 lat od zakończenia
Konkursu.
5. Uczestnikom przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b. prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, o ile Administratorowi nie
przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. wycofanie zgody
przez Uczestnika będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie
brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§ 9.
Postanowienia końcowe
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1.

We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub treści oświadczeń złożonych w ramach formularza
zgłoszeniowego. Uczestnik zostaje automatycznie wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku odstąpienia
od umowy sprzedaży produktu, którego zakup warunkuje udział Uczestnika w Konkursie.
4. Ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„MEGA BARWY JESIENI”

1.

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / NAZWA FIRMY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

POWIERZCHNIA (HA) PROWADZONEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ ADRES GOSPODARSTWA ROLNEGO
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.

ADRES DO KORESPONDENCJI
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

4.

TELEFON KONTAKTOWY, ADRES E-MAIL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.

DATA ZAMÓWIENIA MEGA SALETRY 34
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

ILOŚĆ ZAMÓWIONEJ MEGA SALETRY 34
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE NR 1
Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu ,,MEGA BARWY JESIENI”, niniejszym wyrażam chęć uczestnictwa w tym konkursie
i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu ww. Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POLISH AGRO Sp. z
o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-312) przy ul. Szubińskiej 29, NIP: 2040004117 moich danych osobowych w celach
określonych w treści Regulaminu . Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni
się cel przetwarzania. Zostałem/am poinformowany/a przez POLISH AGRO Sp. z o.o. o przysługującym mi prawie dostępu do
moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody. Zostałem/-am także poinformowana przez POLISH AGRO Sp. z
o.o. o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Jestem świadomy/-a, iż podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w konkursie ,,MEGA BARWY JESIENI” oraz w celu
otrzymania nagrody.
...........................................
Czytelny podpis Uczestnika
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OŚWIADCZENIE NR 2
Oświadczam / w imieniu Uczestnika ……………….. oświadczamy:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uczestnikowi ………………….. przysługują wyłączne, pełne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci zdjęcia
produktu MEGA Saletra 34 (dalej „Utwór”) dostarczonego przez Uczestnika Polish Agro Sp. z o.o. (dalej „Organizator”) w ramach
Konkursu pn. MEGA Barwy Jesieni.
Utwór nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym nie narusza majątkowych ani osobistych praw autorskich,
prawa własności przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także
przepisów obowiązującego prawa oraz nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń lub cytatów z innych utworów lub przedmiotów
własności intelektualnej, ani też nie stanowi opracowania, przeróbki lub adaptacji cudzego utworu lub innego przedmiotu
własności intelektualnej.
Zwolnię i zabezpieczę Organizatora przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami związanymi z naruszeniem jakichkolwiek praw
własności intelektualnej, w tym majątkowych lub osobistych praw autorskich, lub popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji,
które są wynikiem korzystania przez Organizatora z Utworu. W przypadku niewykonania zobowiązania wynikającego ze zdania
poprzedniego, zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty oraz szkody materialne i niematerialne, z tym związane.
Autorskie prawa majątkowe do Utworu, przeniesione na Organizatora obejmują następujące pola eksploatacji: nieograniczone
czasowo ani terytorialnie wykorzystywanie Utworu w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, w tym
jego używanie, przechowywanie, przystosowanie, modyfikowanie, zmienianie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach
zamkniętych, publikację w materiałach promujących i reklamujących działalność Polish Agro (na przykład w filmach reklamowych,
folderach reklamowych, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, materiałach promocyjno – reklamowych,
itp.), bez względu na skalę tej publikacji, kompilowanie, optymalizowanie, publiczne wystawianie i udostępnianie, odtwarzanie,
instalacja, zapis na dowolnym nośniku, zapisywanie i kopiowanie przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzanie, reprodukcja,
wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci komputerowej, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie niezależnie od formatu, systemu, standardu lub nośnika, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, także ogólnie
dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisja na zamówienie,
zwielokrotnianie na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash, tworzenie opracowań i
przeróbek, wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach
eksploatacji określonych w niniejszym Oświadczeniu, rozporządzanie Utworem i jego opracowaniami oraz udostępnianie ich do
korzystania, w tym udzielanie licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w niniejszym
Oświadczeniu.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu, udzielam Organizatorowi nieodwołalnego upoważnienia/zgody
na korzystanie z Utworu i jego dowolnych części, a także wszelkich jego opracowań bez wskazywania na ich egzemplarzach twórcy
i tytułu oraz do dokonywania w tym Utworze dowolnych zmian i uzupełnień, łączenia z innymi utworami lub wytworami zarówno
we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem osób trzecich, a także do decydowania o sposobie i terminie wykorzystania i
udostępnienia publiczności tych utworów oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.
Zobowiązuję się do nieudostępnienia Utworu osobom trzecim, a także do ich niewykorzystywania na swoją rzecz lub na rzecz
osoby trzeciej.
...........................................
Czytelny podpis Uczestnika
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OŚWIADCZENIE NR 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych przeze ze mnie Polish Agro Spółce z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy, w celu opracowywania i przekazywania mi ofert lub informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług
i produktów własnych Polish Agro Sp. z o.o. lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników Polish Agro).
Oświadczam, że posiadam wiedzę, iż moja zgoda na przetwarzanie danych we wskazanym powyżej celu może być odwołana
w każdym czasie oraz że mogę poprawiać lub uaktualniać przekazane dane, a także żądać ich usunięcia przez Polish Agro Sp.
z o.o.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polish Agro za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w
rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017, poz.
1219 ze zm.), w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w niniejszej umowie adres e-mail i/lub numer
telefonu.
TAK

NIE

...........................................
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