
 

® 

® 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SKLEPÓW 

„Premia od PREMIE     A” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja Promocyjna – sprzedaż premiowa organizowana jest pod nazwą  
„Premia od PREMIE     A” zwana dalej "Promocją".  

2. Organizatorem promocji jest firma Synthos Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 
siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361681, NIP: 549-240-
40-93, kapitał zakładowy 91.400 zł, zwana dalej „Organizatorem” lub „Synthos Agro”. 
Organizator jest fundatorem nagród w Promocji.  

3. Promocja trwa od dnia 2 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.  

4. Promocja obejmuje zakupy dokonane przez Uczestników w okresie: 2 listopada 2021 r. do 
31 stycznia 2022r. 

5. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski.  

6. Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki Uczestników.  

7. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Promocji zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji 
wejdą trzy osoby reprezentujące Organizatora. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem 
Promocji. Do jej obowiązków należy w szczególności kontrola prawidłowości 
przeprowadzenia Promocji, zgłaszania uczestnictwa, przyznawania nagród oraz 
rozpatrywanie reklamacji.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez 

wskazywania uzasadnienia. W takim przypadku data wcześniejszego zakończenia zostanie 

podana przez Synthos Agro i zakomunikowana Uczestnikom Promocji w drodze informacji na 

stronie internetowej Organizatora. 

§2 WARUNKI PROMOCJI 

1. Z Promocji mogą skorzystać: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą polegającą na 
prowadzeniu punktu lub punktów sprzedaży oferujących w sprzedaży detalicznej produkty 
Synthos Agro („Uczestnik”), które spełnią następujące warunki:  

a. w dniach od 2 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. zakupiły produkty marki PREMIER® 
300 SL i/lub marki PREMIER® D 750 SL i/lub marki PREMIER® 750 SL (w dowolnych 
opakowaniach i w dowolnej konfiguracji w/w marek dostępnych w sieci dystrybucyjnej 
Synthos Agro, lista na  https://www.synthosagro.com/kontakt/rejon-1-5),  
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b. przedmiotowe produkty marki Premier zostały zakupione w celu dalszej sprzedaży w 
ramach sprzedaży detalicznej  użytkownikom końcowym (rolnikom);  

c. do 28 lutego 2022 r. prześlą do Organizatora (pocztą tradycyjną, mailem lub poprzez 
Kierownika ds. Kluczowych Klientów Synthos Agro) kopie dokumentów zakupu, co będzie 
jednoznaczne z przystąpieniem do Promocji; 

d. zakupy produktów PREMIER® będą akceptowane na jednym lub kilku dokumentach 
zakupu 

e. zachowają oryginały dokumentów zakupu, których kopie zostały przesłane do 
Organizatora 

f. jeden dokument zakupu może zostać zgłoszony do Promocji tylko raz.  

2. Uczestnikiem Promocji nie może być Dystrybutor (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą 
wskazana na Stronie Internetowej Synthos AGRO w zakładce kontakt 
(https://www.synthosagro.com/kontakt/rejon-1-5) jako dostawca produktów SYNTHOS 
AGRO do punktów sprzedaży prowadzonych przez osoby z §2 pkt 1. 

 
§3 NAGRODA 

1. Nagrodami w Promocji są bony paliwowe o wartości: 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 
lub 700 zł (słownie: siedemset złotych) lub 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

2. Nagrody będą przyznawane za zakup Premierów, wyłącznie w poniższych konfiguracjach 
wolumenowych: 

• za zakup 250 L   – bon o wartości: 150 zł  

• za zakup 1000 L – bon o wartości: 700 zł  

• za zakup 2500 L – bon o wartości: 2000 zł  

3. Łączna wartość nagród przyznanych w ramach Promocji dla jednego punktu sprzedaży 
detalicznej  nie może przekroczyć 8 000 zł. 

4.  Wysyłka nagród będzie realizowana w okresie do 30.04.2022r., po otrzymaniu przez 
Organizatora kopii dokumentów zakupu, zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu.  

5. Nagrody będą wydawane do czasu wyczerpania puli nagród. Liczy się kolejność otrzymania 
przez Organizatora kopii dokumentów potwierdzających zakup.   

6. Przekazanie nagrody odbędzie się za pośrednictwem Kierownika ds. Kluczowych Klientów, 
firmy pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie do dnia 30.04.2022r. 

7. Nagrody wydawane są na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr 1). 
8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną. 
9. Prawo do nagrody przysługujące osobom nagrodzonym nie jest zbywalne. 
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§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
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 (zwane dalej „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – Synthos AGRO 
sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 1. Kontakt z administratorem 
danych możliwy jest za pośrednictwem: synthos.agro@synthosgroup.com 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) świadczenia usługi Promocji, w tym przekazania nagrody oraz innych obowiązków 

wynikających z Regulaminu np. rozpatrywania reklamacji   – w tym przypadku podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora 

danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na organizacji Promocji w związku z 

dobrowolnym przystąpieniem Uczestnika do Promocji;  

b) przesyłania do Uczestników informacji marketingowych, w ramach prowadzenia 

marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego 

produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne 

Organizator za dodatkową zgodą Uczestnika na wykorzystanie podanych kanałów 

komunikacji (adres e-mail, numer telefonu) w celu prowadzenia działań marketingowych;  

c) realizacji usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z 

wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. Administrator danych przesyła informacje 

dotyczące swoich produktów i ofert osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. 

Administrator danych przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy wyraziła 

Pani/Pan na to zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć 

związek z powyższymi celami oraz prowadzonymi przez administratora danych 

działaniami a także świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia 

roszczeń. 

Dane osobowe w związku z powyższymi celami nie podlegają zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu w tym profilowaniu. 
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4. W związku z organizacją Promocji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 

dla realizacji Promocji, a po tym okresie niezwłocznie usunięte z zastrzeżeniem przypadków, 

w których istnieje obowiązek ich przechowywania na podstawie przepisów prawa, bądź będą 

one niezbędne do  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

Dane przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych i wysyłki newsletter 

będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu 

wycofania zgód na otrzymywanie informacji o produktach i usługach drogą elektroniczną. 

5. W celu należytej ochrony danych osobowych, w strukturach Organizatora powołany został 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: 

dpo@synthosgroup.com  

6. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  współpracującym w zakresie 

realizacji Promocji oraz działań marketingowych i usługi Newsletter - na mocy stosownych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 

przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

ochronę danych, oraz podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na 

gruncie obowiązujących przepisów prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

Uczestnikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

7. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Promocji. Na 
potrzeby prowadzenia działań marketingowych i wysyłki newsletter, podanie danych jest 
dobrowolne i związane z wyrażeniem zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz 
newsletter. 

       § 5. PODATEK DOCHODOWY 

Nagrody otrzymane przez Uczestnika Promocji w związku z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą stanowią przychód z działalności gospodarczej. 
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§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Promocji na piśmie w czasie trwania 
Promocji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wydania przez Organizatora nagrody.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone  
w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Synthos AGRO sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. 
Chemików 1. 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora. 
Reklamacja rozpatrywana jest przez Organizatora w  formie pisemnej.  

4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika  
z Regulaminem i jego akceptacją w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w Regulaminie zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.synthosagro.com oraz w wersji 
papierowej w siedzibie Organizatora.  

6. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji określone są w niniejszym 
Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. Wszelkie informacje 
dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny. 

 

Organizator Promocji Synthos AGRO 
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Załącznik nr 1 

Protokół zdawczo – odbiorczy 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SKLEPÓW  

 „Premia od PREMIE     A” 

 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY:______________________________________________________ 

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:________________________________________________________ 

NIP:_______________________________________________________________________________ 

ADRES KORESPONDENCYJNY:__________________________________________________________ 

NR TEL.:____________________________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL:______________________________________________________________________ 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody w postaci bonu paliwowego w ilości:________szt. i  o 

łącznej wartości:_____________________ zł 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

- wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są przekazane 

w dobrej wierze 

- spełniam i akceptuję wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie akcji promocyjnej dla 

sklepów  „Premia od PREMIE     A” 

 

 

_______________________     ________________________ 

Miejscowość, dnia      Podpis odbierającego nagrodę 


