REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ - VOUCHER UPOMINKOWY 40 ZŁ
NA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.AGRARSKLEP.PL
DLA PRENUMERATORÓW DRUKOWANYCH WERSJI CZASOPISM PWR

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Akcja promocyjna pod nazwą VOUCHER UPOMINKOWY 40 zł na wybrane produkty dostępne w sklepie
internetowym: www.agrarsklep.pl (dalej jako Akcja promocyjna)
2. Regulamin Akcji Promocyjnej– dokument zawierający wszystkie zasady dotyczące Akcji promocyjnej
(dalej jako Regulamin).
3. Organizator Akcji Promocyjnej - Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Metalowej 5 (dalej jako Organizator).
4. Aktywny Prenumerator - w Akcji promocyjnej mogą brać udział aktywni Prenumeratorzy drukowanych wersji
czasopism wydawanych przez Organizatora, którymi są – osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą/firmy/instytucje/organizacje, które w czasie trwania Akcji promocyjnej posiadają
aktywną (opłaconą) na min. 6 miesięcy prenumeratę drukowanej wersji czasopism: top agrar Polska,
Tygodnik Poradnik Rolniczy, PROFI – Profesjonalna Technika Rolnicza, WiOM Warzywa i Owoce Miękkie,
Sad Nowoczesny (dalej jako Prenumerator).
5. KOD RABATOWY – to będący przedmiotem Akcji Promocyjnej KOD RABATOWY uprawniający do zniżki
w wysokości 40 zł brutto, przy zakupach Produktów promocyjnych w sklepie internetowym
pod adresem: www.agrarsklep.pl (dalej KOD RABATOWY).
6. Okres trwania Akcji promocyjnej – od 14.11.2022r. do 31.12.2022r..
Zakupy przy użyciu KODU RABATOWEGO mogą być dokonywane w okresie trwania Akcji Promocyjnej.
7. Produkty objęte Akcją promocyjną (dalej, Produkty promocyjne) - to produkty z oferty sklepu internetowego
www.agrarsklep.pl za wyjątkiem takich produktów jak:
a) czasopisma i prenumerata czasopism
b) produkty firmy Metos
c) odzież robocza
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Produktów promocyjnych, o takich zmianach będzie
informował w Regulaminie.
9. Regulamin akcji promocyjnej KOD RABATOWY 40 ZŁ dostępny jest na stronie:
www.agrarsklep.pl/doc/regulamin-voucher-podarunkowy.pdf

§ 2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1.

2.

3.

Każdy Uczestnik Akcji promocyjnej, który spełni wymogi Akcji:
a) rejestracja w Agrarsklepie (założenie konta);
b) posiadanie aktywnej (opłaconej) prenumeraty drukowanych wersji czasopism PWR;
c) dokonanie w jednej transakcji w Agrarsklepie zakupów produktów promocyjnych o wartości min
190,00 zł brutto (już po uwzględnieniu rabatów dla prenumeratora)
będzie mógł wykorzystać KOD RABATOWY i obniżyć kwotę do zapłaty o 40 zł brutto.
Uczestnik promocji podczas rejestracji w Agrarsklepie (www.agrarsklep.pl) w dedykowanym polu: numer
Klienta (to numer przydzielany Klientowi po dokonaniu zakupu np. prenumeraty) jest zobowiązany wpisać
posiadany numer Klienta. Wpisanie numeru Klienta jest niezbędne do tego, aby w Agrarsklepie dostępne
były dla Uczestnika oferty cenowe dla Prenumeratorów i aby uaktywnić KOD RABATOWY. Jeśli Uczestnik
Akcji promocyjnej jest już zarejestrowany w Agrarsklepie, powinien zweryfikować czy w polu numer Klienta
ma wpisany aktualny numer jeśli nie, to chcąc wziąć udział w Akcji promocyjnej musi go uzupełnić.
KOD RABATOWY ma zastosowanie do wszystkich Produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie
sklepu internetowego pod adresem: www.agrarsklep.pl (z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa
w § 1 ust. 7).
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4.
5.
6.
7.
8.

KOD RABATOWY ma charakter jednorazowy i nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, poza rabatem
dla Prenumeratorów czasopism drukowanych PWR.
KOD RABATOWY składa się z siedmiu liter, został przekazany Uczestnikom Akcji promocyjnej pocztą tradycyjną.
KOD RABATOWY należy wykorzystać w ciągu trwania niniejszej Akcji promocyjnej, po zakończeniu promocji
KOD RABATOWY traci ważność.
Zasady wykorzystania KODU RABATOWEGO określone są w § 3 Regulaminu.
W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik jest zobowiązany
do zwrotu wartości wykorzystanego KODU RABATOWEGO na rachunek bankowy Organizatora w terminie
7 dni od odstąpienia od umowy.

§ 3. ZASADY WYKORZYSTANIA KODU RABATOWEGO
1.
2.
3.

Na każdego Prenumeratora czasopism drukowanych PWR przypada jeden KOD RABATOWY.
KOD RABATOWY ma charakter jednorazowy, należy go wykorzystać w ramach jednej transakcji.
Uczestnik korzystający z KODU RABATOWEGO w ramach dokonywanej transakcji może nabyć również
produkty nieobjęte promocją. Wszystkie dokonywane zakupy muszą znaleźć się na jednym paragonie
/fakturze.
4. Wartość rabatu po zastosowaniu KODU RABATOWEGO wynosi 40 zł brutto.
5. KOD RABATOWY naliczany jest od cen dla Prenumeratora. Przykładowo jeżeli katalogowa cena produktu
wynosi 220,00 zł brutto, po uwzględnieniu przykładowego rabatu dla Prenumeratora wynosi 198,00 zł brutto,
to jeśli produkt ten jest objęty niniejszą Akcją promocyjną Uczestnik będzie mógł go zakupić za cenę
158,00 zł brutto. Zatem cena dla Prenumeratora zostanie dodatkowo obniżona o 40 zł brutto po zastosowaniu
KODU RABATOWEGO.
6. KOD RABATOWY łączy się więc jedynie ze standardowym rabatem dla Prenumeratora, żadne inne promocje,
rabaty, zniżki, przeceny produktów oferowanych przez Organizatora nie mogą być łączone z niniejszą
Akcją promocyjną.
7. KOD RABATOWY dotyczy zakupu Produktów objętych Akcją promocyjną W ramach jednego zamówienia
możliwe jest zastosowanie jednego KODU RABATOWEGO.
8. Produkty promocyjne zakupione w ramach Akcji promocyjnej podlegają zwrotowi w przypadku skorzystania
przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach konsumenta,
z zastrzeżeniem tych Produktów promocyjnych, których wartość nie przekracza kwoty 40 zł.. Powyższe
zastrzeżenie w żaden sposób nie narusza jednak uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów
o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu
udzielona. Odstępując od umowy należy skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego
Regulaminu.
9. Warunkiem skorzystania ze zniżki oferowanej w ramach Akcji promocyjnej jest wpisanie KODU RABATOWEGO
Organizatora przed dokonaniem płatności za zakupy w dedykowane pole znajdujące się w formularzu
zakupowym.
10. KOD RABATOWY nie podlega w całości, ani w części wymianie na gotówkę.
11. KOD RABATOWY niewykorzystany w terminie trwania Akcji promocyjnej przepada.
12. Organizator nie odpowiada za zagubione KODY RABATOWE.

§ 4. WYSTAWIENIE FAKTURY VAT W ZWIAZKU Z ZAKUPAMI U ORGANIZATORA
1. Zgodnie ze zmianami przepisów obowiązującymi od 1 stycznia 2020r. jeżeli sprzedaż zostanie
udokumentowana paragonem, wystawienie faktury VAT jest możliwe tylko wówczas, gdy na paragonie
znajduje się nr NIP kupującego.
2. Dlatego każdy Uczestnik, który będzie zainteresowany otrzymaniem faktury VAT dokumentującej dokonanie
określonej transakcji jest zobowiązany podać nr NIP sprzedawcy przed wystawieniem paragonu.

§ 5. REKLAMACJE
1.
2.
3.

W przypadku przeprowadzenia Akcji promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo
do złożenia reklamacji.
Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji promocyjnej.
W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
a) pocztą elektroniczną na adres bok@pwr.agro.pl lub
b) telefonicznie pod numerem 61 886 29 08
c) pisemnie na adres: Organizatora (PWR Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań)
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4.

5.
6.
7.

Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu
poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę
reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację
W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji
kserokopię lub skan dowodu zakupu.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany
o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało
dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.

§ 5. DANE OSOBOWE
1.
2.

Uczestnik Akcji promocyjnej ma świadomość, że w związku z jego udziałem w Akcji, jego dane osobowe
są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Regulaminu.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się na stronie
internetowej pod adresem:www.pwr.agro.pl/rodo. Zostały też zamieszczone pod Regulaminem w celach
informacyjnych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.
2.
3.

Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Agrarsklepu pod adresem:
https://agrarsklep.pl/doc/agrarsklep-regulamin-voucher-podarunkowy.pdf
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jeśli okaże się to niezbędne
dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji promocyjnej. W takim przypadku Organizator
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestników o treści zmian Regulaminu i terminie
ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami
Regulaminu.
Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Akcji promocyjnej Uczestnika, który narusza postanowienia
niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin obowiązuje od: 14.11.2022r.
www.agrarsklep.pl
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
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Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań
Biuro Obsługi Klienta

Dot.: Odstąpienia od Umowy prenumeraty
…………………………………………………………………………………………………………………………………….../nazwa; imię i nazwisko/
informuję/informujemy o odstąpieniu od umowy dotyczącej dostawy prenumeraty czasopisma:
…………………………………………………………………………………………………………………../tytuł czasopisma/
Data zawarcia umowy:…………………………………………………………………………….…
Imię i nazwisko Zamawiającego …………………………………………………………………
Adres zamawiającego…………………………………………………………………………………
Nr klienta …………………………………………………………………………………………………..

…………………………
Data

………………………………………………….
- Podpis konsumenta
(jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
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INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW, KTÓRZY NABYLI PRODUKT
LUB USŁUGĘ OFEROWANĄ PRZEZ POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SP. Z O.O.
WERSJA 31032022

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH, Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH MOICH DANYCH ?
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie
Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydz. Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146,
posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1 000 000 zł (dalej „My”/”PWR”). W sprawach
związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować z nami pod adresem: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych
na adres e-mail: iod@pwr.agro.pl bądź pisemnie na adres siedziby PWR z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZAKUPIONYCH PRZEZE MNIE PRODUKTÓW I USŁUG ?
W sprawach związanych z produktami lub usługami zakupionymi w PWR możesz kontaktować się z Biurek Obsługi Klienta, dzwoniąc pod numer
telefonu: +48 61 869 06 30 lub pisząc na adres bok@prw.agro.pl.
Jeśli dokonałeś zakupu sklepie internetowym agrarsklep.pl, to możesz dodatkowo skorzystać z numeru telefonu: +48 61 886 28 08 lub napisać
na adres e-mail: sklep@agrarsklep.pl.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:
1. w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z PWR, przez czas trwania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest
niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PWR, a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów
o rachunkowości;
3. związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są:
a. zabezpieczenie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z umowy zawartej z PWR, maksymalnie przez 6 lat
od zakończenia jej wykonywania;
b. realizacja działań marketingowych tradycyjną drogą pocztową przez czas nie dłuższy niż 6 miesięcy lub do chwili wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu;
c. badanie opinii na temat dostarczanych produktów, usług i treści, przez rok od ich dostarczania lub wyświadczenia;
d. przeprowadzanie analiz statystycznych i sprzedażowych dotyczących działalności PWR, przez 3 lata od ich dostarczenia lub wyświadczenia.

SKĄD MACIE MOJE DANE?
Jeśli nie udostępniłeś nam swoich danych osobowych samodzielnie, to oznacza, iż najpewniej ktoś złożył zamówienie i wskazał Ciebie jako adresata lub
osobę, która ma być wskazana jako nabywca na fakturze VAT dokumentującej zakup usługi lub towaru. Szczegółowe źródło Twoich danych
to sprawa indywidualna. Zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem o to, skąd konkretnie mamy Twoje dane osobowe (np. wysyłając maila
na adres daneosobowe@pwr.agro.pl).

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Administrator
może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych
lub reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim świadczącym usługi prawne na
rzecz administratora. Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie
przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO.
Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także,
czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?
Co do zasady PWR będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku
z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, może się okazać, że w związku
z korzystaniem z niektórych usług Twoje dane osobowe będą przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA.
USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych
jak państwa do niego należące. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, taki przekaz będzie realizowany do takich podmiotów, które na podstawie
decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające stopień ochrony danych osobowych odpowiadający wymogom RODO lub w oparciu o
umowy gwarantujące zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych wynikające z zastosowania wiążących reguł korporacyjnych,
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo
masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to
przysługuje Tobie także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego
do chwili jej cofnięcia. Masz też prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie musisz tego robić. Jednak aby nabyć usługę lub produkt (w tym przez Internet),
podanie pewnych danych jest niezbędne i jeśli tego nie zrobisz - nie będziemy mogli z Tobą zawrzeć umowy ze względu na brak możliwości dostarczenia
zakupionego produktu czy usługi bądź brak możliwości prawidłowego rozliczenia księgowego transakcji z nim związanej.
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