Regulamin Konkursu dla rolników pod nazw „Plony i bony”
Artyku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu.
bony” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizator Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest Synertime Sp. z o.o. z

Warszawie, ul. Aleja

-4, 02–
Krajoweg
Warszawy w
pod numerem KRS: 0000291350, REGON: 141173151; NIP: 951–22–36–
3. Sponsor na ród w Konkursie.
Konkursie jest ANWIL S.A. z
–
Torun

4.

RODO
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w

przetwarzaniem danych

osobowych i w
ochronie danych) – zwane dalej:
RODO.
5. Aplikacja konkursowa.
ramach
strony internetowej www.plonyibony.pl
6. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od dnia 01.10.2020 r. od godz. 7:00 do 30.11.2020 r. do godz. 23:59.
7. Z oszenia do Konkursu.
w terminie 01.10.2020 r. od godz. 7:00 do 30.11.2020 r. do godz. 23:59.

8.

Ca kowity czas trwania Konkursu.

reklamacyjny, tj. okres od dnia 01.10.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
9.

Przyst

i ni

o Konkursu.

a)

i

.

okresie, o

b)

z magnezem lub/i CANWIL S, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), w
najmniej

5

ton,

zgodnie

z

Rzeczypospolitej

Polskiej

Konkursu wyd
ANWIL S.A.: saletry amonowej i/lub, CANWIL
z magnezem lub/i CANWIL S, udokumentowanym oddzielnym dowodem
zakupu Konkursie i

c)

w tym samym okresie, o
d)

ANW
ramach otrzymanej nagrody na Sponsora, wolne od jakichkolwiek

w

zakresie

wszelkimi

utrwalania

dowolnymi

i zwielokrotniania:
technikami,

i formatu zapisu i
audiowizualnym lub audialnym, a w

wytwarzanie

w

, techniki i

egzemplarzy

ów przeznaczonych do zapisu cyfrowego (w tym
CD

i
innych, dyskach

komputerowego
formy zapisu;
w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu w kraju i
dowolnym formacie; ich
czasowe pod
osobami trzecimi; wprowadzanie
tym Internetu lub bazy
danych, zapis czasowy i
cich (w tym – cloud computing); archiwizacja
bezprzewodowej przez stacje naziemne jakimkolwiek systemem, za
nie kodowany) wraz z prawem
do

retransmisji

w ramach

platform

cyfrowych

oraz/lub

w sieciach

jakikolwiek inny podmiot; publiczne wykonywanie lub odtwarzanie,
nie i

tym na pokazach

otwartych i

niebiletowanych, w tym w kinach,

teatrach na
komunikacji,

w hotelach,

obiektach

i
i

gastronomicznych,

kulturalnych,

–
innymi utworami i artystycznym

i
analogowych i cyfrowych;
w zakresie rozpowszechniania w

zne

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym – w sieci internetowej,
w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych

i komputerowych; wykorzystanie inter
– eksploatacja w
za
–

ar
inne formy

polifoniczne i
albumy promocyjne, tapety, ikony, e–kartki, wygaszacze ekranu, bannery,
thumbnails, pop up, radio i TV Internetowa; gry komputerowe, video,
telefoniczne,

JAVA

i na

konsole;

wykorzystanie

w

telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych,
audiowizualnych i multimedialnych, premium (np. SMS, WAP, MMS, inne
ramach
jakichkolwiek
Utworu, w
rozpowszechnianie zmienionych w

dowolnym

czasie i miejscu, w
Utworu,

w

marketingowych

i reklamy;

wykorzystanie
zystywanie

w

Utworu
Utworu

wszelkiego rodzaju towarami i

w mediach

do

produkcji,

tym do oznaczania

Utworu w
wykorzystywanie Utworu w

tym
innych

podobnym charakterze; wykorzystywanie Utworu na
stronach

internetowych

wykorzystanie

w utworach

multimedialnych;

wykorzystywanie Utworu do prowadzenia dalszych nad nim prac;
opracowania na podstawie Utworu dowolnego formatu, jego rejestracji
w dowolnym trybie i
obrotu, udzielanie licencji i

orzystywanie

Utworu,

w

w

– w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa

z rejestracji lub innego prawa;
e)

ykorzystywanie przez Sponsora swojego wizerunku
w
przez

Sponsora

w

informacyjnych,

Konkursem

oraz

w celach

statystycznych,

a

z pro
tym
elektronicznych i tym podobnych.
10. Uczestnik

o k rs

doko

je z osze ia

dzia

w o k rsie za po red ic we

(wg swojego wyboru):
a)

+48 664 904 600;

b)

poczty e–mail, na adres: plonyibony@synertime.pl;

c)

strony internetowej www.plonyibony.pl
w

d)
sprzedawcy, wraz z
lub
,
zgodnie z
e)
numer 664 904 600 –

osoba z infolinii oddzwoni do Uczestnika Konkursu

i
f)
11.

600 – osoba z

rawid owe z osze ie do o k rs
a)

–
w

ane

z magnezem i/lub CANWIL S,
magnezem

i/lub

CANWIL S,
data zakupu,
S.A. przedstawiona w jednostce wagi: saletry amonowej i/lub, CANWIL
z magnezem i/lub CANWIL S,
saletry amonowej i/lub, CANWIL z magnezem i/lub CANWIL S,
Dane na

Organizatora

Konkursu

w

W
odrzucony, a
b)

niowy

z danymi

Uczestnika

Konkursu

nazwisko Uczestnika Konkursu,
adres do korespondencji,
numer telefonu,
adres e–mail – opcjonalnie.
c)

Wymagane zgody w zakresie:
przetwarzania danych osobowych w

tym

przetwarzania danych osobowych przez Sponsora w celach statystycznych
i marketingowych,

12. Potwierdzenie zg oszenia do Konkursu.
a)

, Uczestnik
Konkursu poinformowany zostanie o
stronie internetowej www.plonyibony.pl

b)
–mail/SMS na podany w formularzu
–mail/telefon.
c)

-mail
o
w

-mail

o
w
w naszej akcji
w Konkursie.
d)

fakturze
Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody.

e)
f)
i Sponsorowi p
zgodnie z postanowieniem art. 1 ust. 9 lit. d) niniejszego Regulaminu
w
masowego przekazu.
13. Konkurs a ustawa o grach hazardowych.
Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.).
Artyku II. R DZAJE

AGRÓD W KONKURSIE

1. Nagrody w Konkursie (
a)

znie da e okre ane ako nagrody ).

Nagrody gwarantowane:
Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci karty
zakupowej na
amonowej i/lub CANWIL z

magnezem lub/i
W

–

ygranych w

(tj. w
b)
- I miejsce: karta zakupowa na stacje ORLEN dla Laureata, o
- II miejsce: karta zakupowa na stacje ORLEN dla Laureata, o
za
- III miejsce: karta zakupowa na stacje ORLEN dla Laureata, o
–
dochodowego
Konkursie.
2.
przewidziane w
iadczenia.
3.

w
otrzymane w
4.
rejestracji formularza
5.

Artyku III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNI CIE KONKURSU
1. Zadaniem

Uczestnika

Konkursu,

którego

celem

jest

otrzymanie

nagrody

nawozów mineralnych: saletry amonowej i/lub CANWIL z magnezem i/lub CANWIL
S i zamieszczenie dowodu zakupu (faktura) w
ich kopii do Organizatora.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu w walce o
i/lub CANWIL z magnezem i

Art.

I

ANWILU...”.

3. Faktury elektroniczne zamieszczone w
którym mowa w ust. 2
Regulaminem.
4.

jednego

przedstawiciela

Organizatora

i dwóch

przedstawicieli Sponsora.
5.
i
6.
w trzech turach na stronie internetowej www.plonyibony.pl,
w
a)
w terminie od 01.10.2020 r. do 18.10.2020 r.,
b)

16.11.2020
w terminie od 19.10.2020 r. do 08.11.2020 r.,

c)
w terminie od 09.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,
d)

do dnia 07.12.2020 r. opublikowana zostanie na stronie www.plonyibony.pl

7.

Laureatach Konkursu w sposób wskazany
w niniejsz

terminie 7

dni roboczych od opublikowania wyników Konkursu przez Organizatora, o fakcie
Uczestnika adres e–mail (tj. adres e–mail wpisany w
podany w

8.
Uczestnika Konkursu formularza

Arty

IV MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD

1.
odbioru, w
wskazany w
2.

utto,
5

10

terminie 14 dni roboczych od daty
3.

tku od przyznanych w
Sponsorze.

Arty

V DANE OSOBOWE UCZESTNI ÓW I LAUREATÓW

1.
Sponsor, tj. ANWIL S.A. Sponsor na podstawie zawartej z Organizatorem pisemnej
umowy, powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi, tj. Synertime
Sp. z
i
Sponsora w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, w tym w
reklamacji,

zgodnie

z postanowieniami

Regulaminu

oraz

przepisami

prawa

wy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1791).
2. Na potrzeby przeprowadzenia i
3.
przetwarzanie danych osobowych w

przeprowadzeniem Konkursu.

w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji
elektronicznej, zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
2020 r. poz. 344 ze zm.).

4. Pod
przetwarzanie zgodnie z

Sponsora jest
Konkursie.

5.

z ich poprawiania, a

w Konkursie.
Artyku VI. INF RMACJE D DATK WE
1.
korzystanie przez Uczestnika z
posiadanie aktualnej wtyczki Flash).
2. Uczestnik Konkursu poprzez (i z
zgodnie z

3.
4.

Konkursie
za

estnik Konkursu nie jest uprawniony do korzystania

z

Art. I ust.
Konkursu.
5.
wymagania, o

Rozporz

dnia 29

kwietnia 2019 r. w
w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) oraz kryteria i warunki techniczne
Technologii z dnia 28
maja 2018 r. w
2018 poz.

kasy

i

z
6.
Art ku VII ODPOWIEDZIALNO

PODAT OWA
ramach niniejszego zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. ).
Art ku VIII SPOSÓB ZG ASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.
plonyibony@synertime.pl.
i

Reklamacja powinna
nazwisko,

korespondencji/adres e–

adres

do

sposobu preferowanej odpowiedzi na
jej uzasadnieniem. O sposobie

rozpatrzenia re
2.
7

www.plonyibony.pl.

3.
celu jej rozpatrzenia. Osoby

Art ku IX POSTANOWIENIA O COWE
1. W sprawach nieunormowanych w
przepisy prawa polskiego.
2.

www.plonyibony.pl.
Art. I ust. 2

w
mail.

formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e–

3.

Aplikacji lub pisemnie w
o charakterze niezgodnym z prawem lub niezgodnymi w ocenie Organizatora lub
Sponsora z
oraz

bezwarunkowego

i

z Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu,
o

Konkursie, jak

5.
6. Administratorem strony www.plonyibony.pl jest Organizator Konkursu: Synertime
Sp. z o.o. z

Warszawie. Kontakt z

za

plonyibony@synertime.pl.

7.

a)

otrzymywanie od pod
jak i
Regulaminie Konkursu
lub w

b)

oprogramowania

Konkursie Uczestnika);
o

Uczestnika bez jego woli i
inne niechciane oprogramowania

Uczestnik
innymi.

