Regulamin promocji pod nazwą
"Mistrzowska kukurydza IGP Polska sezon 2020”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej
pod nazwą „Mistrzowska kukurydza IGP Polska sezon 2020” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest IGP Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego
43, 60-751 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000506229, REGON 302751244, NIP 7792421412 („Organizator” lub
„IGP”).
3.

Koordynatorem Promocji jest Loyal Concept Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8 lok.
6, 03-683 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000499624, NIP: 5242767104, REGON: 147116473 („Koordynator”). Koordynator
odpowiedzialny jest za obsługę Promocji, w szczególności za przyjmowanie, weryfikację i
przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji, dokonywanie zwrotów części ceny Uczestnikom
Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, prowadzenie rozliczeń oraz
przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.

Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży do odbiorców końcowych odmian mieszańców
kukurydzy premium z oferty IGP Polska.

5.

Regulamin jest wiążący dla Organizatora i uczestników Promocji, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.

§ 2. Uczestnicy Promocji
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik" lub „Nabywca”) mogą
być wyłącznie:
a. pełnoletnie osoby fizyczne, prowadzące na własny rachunek gospodarstwa rolne na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b. podmioty gospodarcze prowadzące gospodarstwa rolne, mające swoją siedzibę na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub Koordynatora na
podstawie dowolnego tytułu prawnego oraz podmioty, które w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej prowadzą dalszą odsprzedaż produktów objętych Promocją.
§ 3. Terminy i miejsce Promocji
1. Sprzedaż Promocyjna produktów objętych Promocją trwa od dnia 01.09.2019 r. do dnia
31.05.2020 r. („Sprzedaż Promocyjna”)
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji będą przyjmowane za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej od dnia 01.09.2019 r. godz. 00:00:01 do dnia 07.06.2020 r. godz. 23:59:59.
3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 11 zwroty części ceny zostaną przelane na konta Uczestników do dnia
30.06.2020 r.
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4. Zasady Promocji

1. Promocja polega na zwrocie na rzecz Nabywcy części ceny w wysokości 50,00 zł ( „Zwrot”) za każdą
jednostkę siewną (50 000 nasion) następujących odmian mieszańców kukurydzy premium z oferty
IGP Polska zakupionych przez Uczestnika („Produkty Premiowane”):
•

CODIGIP

•

CODITIME

•

HARDWARE

•

QUENTIN

2. Ponadto, jeśli Nabywca umieści na przesłanej w ramach zgłoszenia fakturze zakupu naklejkę z
kodem otrzymaną od Przedstawiciela Handlowego lub Promotora IGP, zostanie mu przyznana
dodatkowa premia w wysokości 5,00 zł za każdą jednostkę siewną Produktów Premiowanych
znajdującą się na fakturze.
3. Łączna suma Zwrotów jest ograniczona do kwoty 1 200 000,00 zł. W przypadku wyczerpania puli
Zwrotów Organizator poinformuje niezwłocznie o tym fakcie na stronie pod adresem
www.mistrzowska-kukurydza.pl i nie będzie przyjmował nowych zgłoszeń. W przypadku
wyczerpania się puli zwrotów o przyznaniu Zwrotu decyduje data rejestracji.
4. Aby wziąć udział w Promocji należy:
a. dokonać, w czasie trwania Sprzedaży Promocyjnej, zakupu potwierdzonego fakturą, co
najmniej 20 jednostek siewnych następujących odmian kukurydzy premium z oferty IGP
Polska („Nasiona Kukurydzy Premium”):
• BAYCHAKA
• CODEOS
• CODIGIP
• CODITIME
• CODIZOUK
• HARDWARE
• IG201705
• KOKUNA
• QUENTIN
• TRUMPF;
b. wyciąć lub trwale odłączyć z opakowań Produktów Premiowanych etykiety urzędowe
materiału siewnego zawierające unikalny numer jednostki siewnej – wygląd etykiety
ilustruje Załącznik nr 1 do regulaminu;
c. nie później niż do dn. 07.06.2020 godz. 23:59:59 prawidłowo zgłosić swój udział w
Promocji („Zgłoszenie”) na stronie pod adresem www.mistrzowska-kukurydza.pl
poprzez:
•

podanie danych Uczestnika: imię i nazwisko właściciela gospodarstwa rolnego lub
nazwa i forma prawna firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, ulica, numer
domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, adres e-mail, numer
konta bankowego oraz, wyłącznie w przypadku podmiotów gospodarczych,
dodatkowo numeru NIP;

•

załączenie skanu lub czytelnego zdjęcia faktury (faktur) zakupu;

•

załączenie czytelnych zdjęć wszystkich, fizycznie wyciętych lub trwale oderwanych od
opakowania, etykiet urzędowych Produktów Premiowanych;

•

wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu, przetwarzanie danych osobowych w
związku z uczestnictwem w Promocji oraz w celach marketingowych Organizatora, na
otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną i na adres e-mail;

•

wypełnienie ankiety na temat wielkości i rodzaju upraw (nieobowiązkowe).
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W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot gospodarczy Zgłoszenia dokonuje „osoba
kontaktowa”.
5. Dla usunięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że warunkiem udziału w Promocji jest zakup co
najmniej 20 jednostek siewnych Nasion Kukurydzy Premium, których wykaz, zawarty w § 4 ust. 4
powyżej, obejmuje również inne rodzaje nasion niż Produkty Premiowane. Jednakże Zwrot
zostanie dokonany wyłącznie od zakupionych jednostek siewnych Produktów Premiowanych,
wymienionych w § 4 ust. 1 powyżej.
6. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje ponadto, iż Nasiona Kukurydzy Premium
sprzedawane są w 2 rodzajach opakowań:
a. worek o objętości jednej jednostki siewnej,
b. opakowanie BigBag o objętości 60 jednostek siewnych.
W przypadku zakupu jednego opakowania BigBag będzie on traktowany jako zakup 60 jednostek
siewnych.
7. Produkty muszą być zakupione od dystrybutorów produktów IGP Polska mających swoją siedzibę
na terenie Polski. Organizator zaleca zakup u rekomendowanych dystrybutorów, których aktualna
lista znajduje się na stronie www.mistrzowska-kukurydza.pl.
8. Dokumentem potwierdzającym zakup Nasion Kukurydzy Premium jest wyłącznie wystawiona
zgodnie z przepisami ustawy o VAT faktura (paragony fiskalne, dokumenty dostawy, itp. nie
będą akceptowane) zawierająca w szczególności następujące dane:
a. pełne dane sprzedawcy, numer, datę wystawienia i sprzedaży,
b. nazwę odmiany, liczbę sztuk, cenę jednostkową i wartość zakupu brutto oraz, zgodne z
etykietami urzędowymi, numery partii zakupionych Nasion Kukurydzy Premium,
c. pełne dane Nabywcy zgodne z danymi podanym w zgłoszeniu (faktury wystawione na inne
podmioty niż podane w Zgłoszeniu nie będą uznawane).
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie pod warunkiem przynajmniej
jednokrotnego spełnienia wymogu zakupienia 20 jednostek siewnych Nasion Kukurydzy Premium
o którym mowa w ust. 4 lit. a powyżej, przy czym Zwrot za kolejne zakupy zostanie przesłany na
konto bankowe podane podczas pierwszej rejestracji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń i załączonych do niego
dokumentów. W przypadku pomyślnej weryfikacji Zgłoszenia Zwrot zostanie przesłany do dnia
30.06.2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data zlecenia przelewu przez Organizatora).
11. W przypadku powzięcia przez Koordynatora wątpliwości co do zgłoszenia Uczestnika, Koordynator
ma prawo wstrzymać Zwrot i zażądać od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień w tym przesłania na
własny koszt Uczestnika oryginałów faktur i etykiet - w ciągu 14 dni od powiadomienia go o tym
drogą mailową lub telefoniczną. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od
otrzymania żądanych dokumentów i wyjaśnień, Koordynator odsyła Uczestnikowi otrzymane od
niego dokumenty i informuje drogą mailową o decyzji odnośnie przyznania Zwrotu. W przypadku
pozytywnej decyzji Zwrot zostanie przesłany na konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych od
zawiadomienia o decyzji.
12. Uczestnik traci prawo do otrzymania Zwrotu, jeżeli:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b. w Zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4 lit. c nie załączy wymaganych dokumentów; lub
c. załączone skany/ zdjęcia faktur Nasion Kukurydzy Premium lub etykiet urzędowych
Produktów Premiowanych będą podrobione lub nieczytelne; lub
d. załączone faktury będą wystawione na inny podmiot niż wymieniony w Zgłoszeniu; lub
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e. faktura będzie nieprawidłowo wystawiona lub będzie stwierdzała zakup poza terminami
Sprzedaży Promocyjnej; lub
f.

Organizator w trakcie weryfikacji powziął informację o zwróceniu przez Uczestnika Nasion
Kukurydzy Premium, co powodowałoby spadek ilości jednostek siewnych poniżej liczby,
która jest warunkiem udziału w Promocji; lub

g. na przesłaną fakturę lub etykiety urzędowe Produktów Premiowanych wydano już Zwrot
w ramach Promocji; lub
h. Uczestnik uniemożliwił Koordynatorowi weryfikację zgłoszenia w okolicznościach
określonych w Regulaminie.
13. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z
tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że
w przypadku zwrócenia Produktu Premiowanego przez Uczestnika Organizator ma prawo
wstrzymać Zwrot lub, jeśli doszło do przelewu, domagać się od Uczestnika zwrócenia otrzymanej
kwoty.
14. Zwrot przesyłany jest przelewem na konto bankowe prowadzone w banku na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Właścicielem podanego w Zgłoszeniu konta bankowego musi być
Uczestnik Promocji.
15. Zwroty są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Obowiązek
podatkowy związany z otrzymaniem Zwrotu obciąża Uczestników, z zastrzeżeniem, iż w przypadku
gdy wartość Zwrotu przekracza 2000 zł, zaś Uczestnik nie prowadzi działalności gospodarczej
zostanie mu przyznana dodatkowa kwota pieniężna stanowiąca 11,11% kwoty zwrotu którą
Organizator, jako płatnik podatku, przekaże na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla swojego
działania. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przychód z tytułu
otrzymanego Zwrotu podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla danej działalności
gospodarczej.
16. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez IGP.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania
Promocji i nie później niż do dnia 15.07.2020 r. za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej
lub poczty elektronicznej.
2. Reklamacje, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym adresem należy wysyłać na
adres Koordynatora: Loyal Concept Sp. z o. o. ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa z
dopiskiem: „Reklamacja - Mistrzowska kukurydza” lub za pomocą wiadomości e-mail:
info@mistrzowska-kukurydza.pl z tematem wiadomości: „Reklamacja”.
3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data
nadania przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną
– data wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej Koordynatora.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby
reklamację, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

składającej

5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku
postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w
jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku
otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku
otrzymania reklamacji e-mailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje
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Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania
reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.
§ 6. Dane osobowe
1.

Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
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 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”).

2.

Uczestnicy („osoby kontaktowe”), podając swoje dane osobowe i akceptując warunki Regulaminu
Promocji, wyrażają zgodę i upoważniają administratora danych osobowych do przetwarzania tych
danych osobowych dla celów i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji Sprzedaży
Promocyjnej przez wybranie odpowiedniego pola formularza podczas Zgłoszenia.

3.

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Promocji są IGP
Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań oraz Loyal
Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa.

4.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika („osoby
kontaktowej”) - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

5.

Na potrzeby Promocji, tj. ustalenia prawa do Zwrotu, wysyłki Zwrotu, kontaktu z Uczestnikiem
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego. Dane
osobowe posłużą do ustalenia prawa do otrzymania Zwrotu, wysyłki Zwrotu, odprowadzenia
podatku od osób fizycznych kontaktu z Uczestnikiem oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji

6.

Dane osobowe Uczestników („osób kontaktowych”) zbierane w celu przeprowadzenia Promocji
zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej do dn. 30.08.2020 r. Nie dotyczy to danych
osobowych, które będą niezbędne dla rozpatrzenia złożonych reklamacji lub innych roszczeń jak
również danych, których dalsze przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na ciążące na
administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa.

7.

Wzięcie udziału w Promocji wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Promocji oraz w celach marketingowych a także na otrzymywanie informacji
handlowych przekazywanych drogą telefoniczną i na adres e-mail przez Organizatora lub
Koordynatora. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Uczestnika/”osobę kontaktową”
(zgodnie z wymienionymi zasadami), co nie powoduje wykluczenia lub utraty Zwrotu w Promocji.
Do celów marketingowych przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres,
numer telefonu, e-mail, podane opcjonalnie dane dotyczące upraw.

8. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Uczestnikom („osobom kontaktowym”) przysługuje prawo do:
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
b. wglądu do swoich danych osobowych,
c. żądania skorygowania nieprawidłowych
niekompletnych danych osobowych,

danych

osobowych

lub

uzupełnienia

d. żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,
e. żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie lub zaprzestanie,
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f.

przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora w formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,

g. złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są
przetwarzane sprzecznie z prawem.
10. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału
w Promocji.
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być
kierowane na adres korespondencyjny: Loyal Concept Sp. z o.o., ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683
Warszawa z dopiskiem „IOD” lub e-mail: info@mistrzowska-kukurydza.pl z tematem wiadomości:
„IOD”.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.mistrzowska-kukurydza.pl.
2. Przystąpienie do Promocji jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach Zgłoszenia.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.
4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany
Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na
stronie internetowej pod adresem: www.mistrzowska-kukurydza.pl, ze stosownym
wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te
w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą
pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim
poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić
od udziału w Promocji.
5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji.
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Załącznik nr 1 do regulaminu promocji "Mistrzowska kukurydza IGP Polska sezon 2020”
Wygląd etykiety urzędowej materiału siewnego

Indywidualny numer etykiety

Nazwa odmiany

Indywidualny numer etykiety
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