Poznań, dnia 1.06.2022 r.
REGULAMIN PROMOCJI
ŻYTO WCZESNE ZAKUPY 2022
(zwany dalej Regulaminem)

1.

DEFINICJE

1.1. Regulamin - niniejszy dokument, wiążący Organizatora i Uczestnika, określający zasady i warunki
Promocji.
1.2. Promocja – akcja promocyjna, prowadzona na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w ramach
której Organizator przyzna Uczestnikowi Rabat za zakup oznaczonej ilości Produktu.
1.3. Organizator - organizator Promocji, którym jest KWS Lochow Sp. z o.o. z siedzibą w Kondratowicach (57150), przy ul. Słowiańskiej 5, wpisany do KRS w Sądzie Rejonowym Wrocław‑Fabryczna, Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000089194, posiadający NIP 914-10-49-007 oraz numer
statystyczny REGON: 930825634, BDO: 000268338.
1.4. Uczestnik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna) prowadzący w sposób zorganizowany i ciągły
zarobkową działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym na terytorium Polski, który nabywa Produkt tylko
na potrzeby wysiewu w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym (bez możliwości dalszej
sprzedaży). Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej
1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu Uczestnika,
1.5. Produkt – produkty objęte promocją: materiał siewny wszystkich odmian żyta hybrydowego KWS z oferty
2022 (lista dostępna pod adresem: https://www.kws.com/pl/pl/produkty/zboza/zyto/przeglad-odmian-zyto/.
1.6. www.polepromocji.pl – platforma internetowa, za pośrednictwem której udostępniana jest Promocja, której
warunki użytkowania określa regulamin dostępny pod adresem: www.polepromocji.pl
1.7. Rabat – obniżka ceny Produktu w wysokości 300,00 PLN przyznana Uczestnikowi na warunkach
określonych w Regulaminie i wypłacona w formie zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Uczestnika.
2.

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI I UZYSKANIA RABATU

2.1. Promocja obowiązuje od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.
2.2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2.3. Aby wziąć udział w Promocji i uzyskać Rabat Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) zapoznać
się
i
zaakceptować
Regulamin
i
Politykę
Prywatności
(https://www.kws.com/pl/pl/firma/rodo/polityka-prywatnosci/),
b) zapoznać się i zaakceptować zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w celu
uczestniczenia w Promocji oraz w celach marketingowych (pkt 7 Regulaminu),
c) wskazać kanał kontaktu do komunikacji z Organizatorem; e-mail i/lub telefon,
d) nabyć minimum 21 jednostek siewnych Produktu w terminie od 01.06.2022 r. do 15.08.2022 r.
u Autoryzowanych Dystrybutorów KWS lub w innych placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną
Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
e) zarejestrować się nie później niż do 31.08.2022 r. na stronie www.polepromocji.pl, zgodnie z pkt 2.4
poniżej oraz wyrazić tam zgodę na postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności, zasady
przetwarzania danych osobowych oraz przesyłanie treści marketingowych, o których o których mowa
w lit. a), b) i c) powyżej.
2.4. Do poprawnej rejestracji na stronie www.polepromocji,pl konieczne jest wprowadzenie następujących
danych Uczestnika:
a) imię i nazwisko / firma, adres zamieszkania / siedziba, email, telefon,
b) dowód zakupu (faktura VAT) Produktu przez Uczestnika w formacie pliku określonym na tej stronie
(skan, zdjęcie), zawierający następujące dane: numer faktury, dane sprzedawcy, imię, nazwisko lub
firmę nabywcy (gospodarstwa rolnego), datę zakupu, liczbę nabytych jednostek siewnych Produktu.
c) numer rachunku bankowego do wypłaty Rabatu,
2.5. Po pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uprawiających do skorzystania
z Promocji (pkt 2.3 i 2.4), nastąpi wypłata Rabatu zgodnie z paragrafem 3.
2.6. Obowiązkiem Uczestnika jest poinformowanie Organizatora o każdej zmianie obejmującej obniżenie ceny
nabytego przez niego Produktu w dowodzie zakupu (np. korekta faktury VAT).
2.7. Usunięcie przez Użytkownika konta ze strony www.polepromocji.pl oznacza rezygnację z udziału w
Promocji.
2.8. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
2.9. Nie można łączyć zakupów dokonanych przez różnych Uczestników Promocji.
2.10. Promocja nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy o grach hazardowych.
2.11. Z promocji nie mogą skorzystać - w charakterze Uczestnika - punkty handlowe, które prowadzą sprzedaż
materiału siewnego zbóż.
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3.

ZASADY WYPŁATY RABATU

3.1. Rabat zostanie wypłacony Uczestnikowi w formie zwrotu środków pieniężnych na jego rachunek bankowy,
podany na stronie www.polepromocji.pl w terminie do 30.09.2022 r.
3.2. Przyznanie Uczestnikowi Rabatu zostanie udokumentowane notą uznaniową wystawioną przez
Organizatora na rzecz Uczestnika.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia procedury naliczenia Rabatu, jego przelewu
oraz obowiązku wystawienia noty uznaniowej innemu podmiotowi, na podstawie odrębnej umowy.
3.4. Uczestnik nie otrzyma Rabatu, gdy nie spełni warunków Regulaminu, a także, gdy:
a) poda błędne dane teleadresowe lub numer rachunku bankowego,
b) prześle niezgodny z pkt 2.4 lit. c) dowód zakupu Produktu (np. wystawiony na inny podmiot),
c) dokona zwrotu zakupionego Produktu,
d) zgłosi reklamację jakości Produktu i uzyska z tego tytułu zwrot ceny jego zakupu,
e) podczas rejestracji na stronie www.polepromocji.pl nie wyrazi zgody na: postanowienia Regulaminu
i Polityki Prywatności, zasady przetwarzania danych osobowych oraz przesyłanie treści marketingowych
(pkt 2.3 lit. d)).
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze Rabatu
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
3.6. Nie ma możliwości przekazania Rabatu innemu podmiotowi niż Uczestnik.
4.

ROZLICZENIA PODATKOWE ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ

4.1. Przyznanie Rabatu stanowi obniżenie ceny zakupu Produktu. W przypadku Uczestników prowadzących
działalność gospodarczą będących czynnymi podatnikami VAT, dokument wskazany w pkt. 3.2 stanowi
dokument zobowiązujący do pomniejszenia VAT naliczonego w związku z nabyciem Produktu.
5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zobowiązań
Organizatora wynikających z Promocji. Konsekwencją uzyskania przez Uczestnika jakichkolwiek korzyści
w ramach Promocji w oparciu o nieprawdziwe lub niepełne informacje, jest wykluczenie Uczestnika
z Promocji oraz obowiązek zwrotu wszelkich uzyskanych z tego tytułu korzyści bezpośrednio na rzecz
Organizatora w terminie 7 dni od dnia przekazania Uczestnikowi przez Organizatora informacji
o wykluczeniu z Promocji.
5.2. Jeżeli Organizator poweźmie wątpliwość w przedmiocie prawdziwości przedstawionego przez Uczestnika
dowodu zakupu Produktu, zastrzega sobie prawo do wyznaczenia na własny koszt podmiotu, który
przeprowadzi u Uczestnika kontrolę w zakresie posiadanych przez niego dokumentów księgowych
dotyczących Produktu. Jeżeli kontrola ta wykaże nieprawidłowości, koszty jej przeprowadzenia obciążą
Uczestnika. Akceptując Regulamin, Uczestnik zgadza się na przeprowadzenie kontroli.
5.3. Organizator, w ramach Promocji, ponosi odpowiedzialność ograniczoną do winy umyślnej oraz strat
poniesionych przez Uczestnika z wyłączeniem utraconych przez niego korzyści.
5.4. Powyższe postanowienia obowiązują odpowiednio w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej
Organizatora za zachowanie jego pracowników oraz osób świadczących usługi na jego zlecenie.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Autoryzowanych Dystrybutorów oraz z tytułu
zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Autoryzowanym Dystrybutorem umowy.
6.

REKLAMACJE

6.1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane najpóźniej do 14.10.2022 r.
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Organizatora: KWS Lochow Sp. z o.o., 57-150 Kondratowice, ul. Słowiańska 5 z dopiskiem ”Reklamacja –
Żyto wczesne zakupy 2022”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
6.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Uczestnika, dokładny adres zamieszkania lub
siedziby Uczestnika, telefon, jak również dokładny opis stanu faktycznego oraz wskazanie decyzji
Organizatora, do której reklamacja się odnosi.
6.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.
6.5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji w przedmiocie reklamacji listem
poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie do 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie.

7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. 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 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2

7.2. Dane osobowe Uczestników Promocji administrowane są przez KWS Lochow Sp. z o.o. z siedzibą
w Kondratowicach (57-150), przy ul. Słowiańskiej 5, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie
Rejonowym Wrocław‑Fabryczna, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000089194.
7.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Promocji oraz
w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową, oraz w celach marketingowych – w zakresie
udzielonej zgody.
7.4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowanie, usunięcie.
7.5. Przetwarzane są dane osobowe Uczestnika obejmujące: imię i nazwisko/firmę, adres/siedzibę, email, numer
telefonu, numer rachunku bankowego.
7.6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszym
Regulaminie.
7.7. Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych,
7.8. Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7.9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach określonych w Polityce
Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.kws.com/pl/pl/firma/rodo/polityka-prywatnosci/

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres KWS Lochow Sp. z o.o.,
57-150 Kondratowice, ul. Słowiańska 5. Regulamin jest dostępny również w siedzibie KWS Lochow Sp.
z o.o. oraz na stronie internetowej www.kws.pl.
8.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej
https://www.kws.com/pl/pl/, ze stosownym wyprzedzeniem (do 3 dni roboczych). Organizator zobowiązuje
się, że w przypadku zmiany Regulaminu, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Regulaminu.
8.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny.
8.4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Organizatora w dniu 1.06.2022 r.
8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Promocji Strony – Uczestnik i Organizator będą się starać
rozwiązać w sposób polubowny. Jeżeli jednak w ciągu jednego miesiąca takie polubowne rozstrzygnięcie
nie nastąpi w Strony poddadzą się rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
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