Górki, dnia 15.06.2021

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „AgroMania”
EDYCJA III

1. WPROWADZENIE
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego „AgroMania”
skierowanego do klientów firmy ZIARN – POL Sp. z o.o., w ramach którego Uczestnikom
przyznawane będą punkty za zakupione/sprzedane, wybrane produkty z oferty ZIARN-POL Sp. z
o.o. Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie oraz zasady przyznawania punktów
Uczestnikom.
1.2 Przystąpienie do Programu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1).
1.3 Uczestnik przystępując do Programu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i
akceptuje jego postanowienia. Oświadczenie takie zawarte jest w treści formularza
zgłoszeniowego.
1.4 Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ
2.1 Program – Program Lojalnościowy AgroMania prowadzony przez ZIARN-POL Sp. z o.o.
2.2 Organizator – ZIARN-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach 22B, 82-500 Kwidzyn.
2.3 Uczestnik – Osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest klientem ZIARN-POL Sp. z o.o., i która
wypełniła, podpisała i skutecznie dostarczyła Organizatorowi formularz zgłoszeniowy
uczestnictwa w Programie.

3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
3.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego „AgroMania” jest ZIARN-POL Sp. z o.o. z siedzibą
w Górkach 22B, 82-500 Kwidzyn. NIP: 744-15-06-749, REGON 170766434.
3.2 Program opiera się na zasadzie premiowego dokonywania zakupu/sprzedaży. W związku
z zakupem/sprzedażą przez Uczestnika Programu wyróżnionych produktów z oferty ZIARN-POL,
Uczestnikowi przyznawane będą punkty. Szczegółowe zasady przyznawania określone zostały
w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
3.3 Program trwać będzie od 01.07.2021r do 30.04.2023r.

4. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
4.1 Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne będące klientami firmy ZIARN
– POL Sp. z o.o., które w wyznaczonym terminie dokonają zakupu produktu objętego programem
oraz wyrażą zgodę na przystąpienie do programu.
4.2 Na pisemny wniosek zainteresowanych, w uzasadnionych przypadkach, za każdorazową
pisemną zgodą Organizatora, istnieje możliwość łączenia kilku podmiotów należących do tej
samej osoby fizycznej, prawnej lub bliskiej rodziny w celu wspólnego gromadzenia punktów na
jednym koncie jako jeden Uczestnik.
4.3 Jednokrotne zgłoszenie do Programu Lojalnościowego jest wystarczające. Organizator zastrzega
sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tego samego Uczestnika.

4.4 Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego będą przekazywane Uczestnikom drogą
mailową i/lub poprzez SMS, na adres mailowy i/lub nr telefonu wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
4.5 Uczestnikami nie mogą być pracownicy firmy Organizatora.
4.6 Każdy uczestnik jest zobowiązany czytelnie wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy.
4.7 Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik dobrowolnie udostępnia
Organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Programie i udziela zgody
na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach operacyjnych
i marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

5. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
5.1 Uczestnik gromadzi punkty poprzez sprzedaż płodów rolnych i zakup wybranych z oferty ZIARNPOL towarów wg poniższej klasyfikacji:
PRODUKT

Za sprzedaż zbóż, rzepaku, strączkowych
Za zakup nawozów
Za zakup materiału siewnego
Za zakup paliw płynnych
Za zakup środków ochrony roślin

ILOŚĆ PRZYZNAWANYCH PUNKTÓW

1 pkt za każde 2 000 zł netto obrotu
1 pkt za każde wydane 1000 zł netto
1 pkt za każde wydane 1000 zł netto
1 pkt za każde wydane 1000 zł netto
2 pkt za każde wydane 1000 zł netto

5.2 Punkty będą przyznawane w przypadku dokonania płatności w terminie wyznaczonym na
fakturze. Punkty przyznawane będą bez względu na sposób płatności.
5.3 Organizator zastrzega, iż w zależności od konkretnych akcji promocyjnych wartość przyznawanych
punktów może się zmieniać. Podczas specjalnych promocji Organizator może przyznawać
Uczestnikom dodatkowe punkty.
5.4 Do Programu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
5.5 Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z nabycia towarów, za które zostały naliczone punkty, punkty te
zostaną anulowane.

6. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODĘ.
6.1 Każdy Uczestnik, który zgromadzi 999 punktów i będzie klientem Organizatora, może wymienić te
punkty na nagrodę jaką jest zagraniczny wyjazd szkoleniowy organizowany i finansowany przez
Organizatora
6.2 Szkolenia będą organizowane dwukrotnie. Raz w 2022 roku i raz w 2023 roku. Każdy Uczestnik
może wymienić punkty na maksymalnie dwie nagrody uprawniające do wyjazdu na każde ze
szkoleń.
6.3 Przeniesienie punktów na innego uczestnika programu jest niemożliwe.
6.4 Uczestnik może uzyskać informacje na temat zgromadzonych punktów drogą mailowa pod
adresem agromania@ziarnpol.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 55/261-28-55
6.5 Punkty nie podlegają wymianie na innego rodzaju środki finansowe i/lub rzeczowe.

6.6 Stan konta punktowego każdego Uczestnika programu zostanie pomniejszony o liczbę punktów
wykorzystanych oraz wyzerowany po zakończeniu okresu wskazanego w punkcie 3.3 tj. po
30.04.2023r.

7. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
7.1 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z anulowaniem zgromadzonych
punktów
7.2 Z chwilą przekazania Organizatorowi rezygnacji z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje
przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator
zastrzega sobie jednak prawo do przechowywania danych Uczestnika dla celów dowodowych, na
ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub innych uzasadnionych przyczyn.
7.3 Z chwilą rezygnacji z Programu, Uczestnik traci wszelkie przywileje z tym związane.
7.4 Uczestnik nie może przekazywać swoich uprawnień i punktów innym Uczestnikom.

8. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub uzupełnienia warunków uczestnictwa
w Programie w uzasadnionych przypadkach np. upraszczając zasady uczestnictwa, zmieniając
obowiązującą punktację czy zapobiegając wynikłym nadużyciom lub łamaniu zasad Programu
przez Uczestników.
8.2 O wszelkich zmianach w regulaminie Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony
internetowej www.ziarnpol.pl.
8.3 Zmiany w Regulaminie dotyczą wszystkich Uczestników Programu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Dla wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu uczestnictwa
w Programie właściwe jest prawo polskie.
9.2 Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.ziarnpol.pl
9.3 Termin rozpatrywania wszelkich reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.
9.4 O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową lub
wiadomością SMS.
9.5 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się,
iż:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników programu lojalnościowego "AgroMania"
jest firma ZIARN-POL Sp. z o.o. Górki 22B, 82-500 Kwidzyn.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym
AgroMania, zgodnie z celami sformułowanymi w Regulaminie tego programu „Edycja III” z dn.
15.06.2021r, dostępnym na stronie www.ziarnpol.pl lub w siedzibie administratora.
3) Dane uczestników programu są przetwarzane do zakończenia funkcjonowania programy lub z
chwilą rezygnacji uczestnika. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przechowywania
danych Uczestnika dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez
Uczestnika lub innych uzasadnionych przyczyn.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie firma ZIARN-POL oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
6) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie powoduje brak możliwości
uczestnictwa w konkursie.
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@ziarnpol.pl

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do Programu Lojalnościowego AgroMania
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Nazwa: ……………………..………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….
Nr tel. kom.: …………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach
operacyjnych i marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

…………………………………………….
Data i podpis

