
 1 

Regulamin Promocji „OCHRONA PLUS = skuteczne produkty PLUS rabat 

od BASF” (dalej „Regulamin”) – tekst ujednolicony obowiązujący od 23.05.2022  

 

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. „BASF Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 

142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000063691, posiadająca NIP: 526-02-12-687, Regon: 010598277, kapitał 

zakładowy w wysokości 21.313.240 złotych, nr BDO:37121, posiadająca 

status dużego przedsiębiorcy (dalej także „Organizator Promocji”), jest 

importerem i dystrybutorem środków ochrony roślin oraz nasion, w tym 

między innymi środków ochrony roślin oraz nasion objętych promocją 

„Ochrona Plus = skuteczne produkty PLUS rabat od BASF” („Promocja”), 

zwanych dalej „Produktami Promowanymi”. Lista Produktów 

Promowanych zawarta jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 

Organizatorowi Promocji przysługuje prawo dokonania – w trybie zmiany 

Regulaminu opisanym w §7 ust.2 - zmiany Załącznika Nr 1 w trakcie Okresu 

Promocji, w tym m.in. zmiany polegającej na dodaniu do listy dodatkowych 

Produktów Promowanych wraz z określonymi dla nich Okresami Nabycia.   

 

2. BASF Polska sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

jest organizatorem promocji „Ochrona Plus = skuteczne produkty PLUS 

rabat od BASF” polegającej na umożliwieniu Uczestnikom Promocji (którzy 

udokumentują dokonanie zakupu Produktu Promowanego zgodnie z 

zasadami Promocji ), wystąpienia z wnioskiem o udzielenie im przez 

Organizatora Promocji potransakcyjnego Rabatu Promocyjnego ( 

wypłacanego po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia przez Uczestnika 

Promocji wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie).  

 

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.02.2022 r. i będzie trwać do dnia 

10.10.2022 r. włącznie („Okres Promocji”), chyba że wcześniej nastąpi 

wyczerpanie zapasów Produktów Promowanych u Autoryzowanych 

Sprzedawców. 

 

4. Za realizację i obsługę Promocji odpowiedzialna jest firma Oskar Wegner 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Al. Wojska Polskiego 

156, 71-324 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum 

w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000057584, NIP 

8511049193, REGON 810861904, kapitał zakładowy – 51500,00 zł (dalej 

„Administrator”). W zakresie opisanym w Regulaminie, Administrator 

działa w imieniu i na rzecz Organizatora. 

 

5. Promocja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§2 UCZESTNICY PROMOCJI 

 

1. W Promocji może wziąć udział – jako Uczestnik Promocji (zwany dalej 

także „Uczestnikiem”) – tylko podmiot prowadzący gospodarstwo 

rolne (pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i prowadząca działalność rolniczą lub osoba prawna prowadząca 

gospodarstwo rolne lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej 

prowadząca gospodarstwo rolne), który dokona w swoim imieniu w u 

Autoryzowanego Sprzedawcy zakupu Produktu Promowanego ( w 
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określonych - w niniejszym Regulaminie Promocji - Okresie Nabycia i 

Minimalnej Ilości Rabatowanej) , bezpośrednio związanego i 

przeznaczonego na potrzeby działalności rolniczej prowadzonej przez 

Uczestnika w tymże gospodarstwie rolnym. W celu uniknięcia 

wątpliwości, uczestnictwo w powyższej Promocji ma charakter zawodowy, 

wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Uczestnika 

działalności gospodarczej. Promocja nie jest przeznaczona dla 

konsumentów, tj. podmiotów, które dokonują zakupów Produktów 

Promocyjnych na swoje prywatne potrzeby lub potrzeby swojej rodziny, 

niezwiązane z działalnością gospodarczą ani zawodową; ani 

przedsiębiorców-konsumentów, czyli podmiotów o których mowa w art. 

3855 Kodeksu Cywilnego (osób fizycznych zawierających umowę 

bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 

umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. ) 

 

Dla uniknięcia wątpliwości określa się, że Uczestnicy Promocji muszą być 

zarejestrowani w ewidencji producentów rolnych/gospodarstw 

rolnych i posiadać stosowny Numer Identyfikacyjny (numer nadany 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w/g przepisów 

Ustawy z dnia 18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, Dz.U. z 2021  poz. 699 t.j. ze zm.).  

 

2. Uczestnicy Promocji , którzy wprawdzie prowadzą gospodarstwo rolne, lecz 

jednocześnie prowadzą obrót środkami ochrony roślin lub nasionami ( w 

tym Uczestnicy Promocji, którzy biorą udział w programie „Victoria Partner 

Handlowy BASF 2022”) i zakupiony w Okresie Promocji Produkt Promowany 

odsprzedały lub odsprzedadzą w ramach swojej działalności handlowej 

dalszemu nabywcy lub darowały/udostępniły go innemu podmiotowi 

(zamiast przeznaczyć go na potrzeby własnej działalności rolniczej), nie są 

uprawnieni do wystąpienia do Organizatora Promocji o żaden Rabat 

Promocyjny dotyczący ilości Produktu Promowanego odsprzedanej 

dalszym nabywcom.  

 

§3 ORGANIZATOR PROMOCJI I ADMINISTRATOR 

 

1. Organizator Promocji, jako główny dystrybutor Produktów Promowanych 

sprzedawanych Uczestnikom Promocji za pośrednictwem Autoryzowanych 

Sprzedawców, ustala warunki przyznania Rabatu Promocyjnego zawarte w 

niniejszym Regulaminie. Organizator Promocji przyznaje Rabat Promocyjny 

Uczestnikom Promocji. Przyznanie Rabatu Promocyjnego jest 

dokumentowane przez Organizatora Promocji w formie not księgowych. 

 

2. Administrator działa na zlecenie, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji. 

Jego zadaniem jest techniczna, kompleksowa obsługa Promocji, w tym w 

szczególności wsparcie Organizatora Promocji w ramach: 

a. przyjmowania zgłoszeń, w tym Formularzy Zgłoszeniowych i 

weryfikacja ich poprawności; 

b. dokonywania weryfikacji warunków uczestnictwa oraz weryfikacji 

przekazanych przez Uczestników Dowodów Zakupu; 

c. przekazywania w imieniu Organizatora Promocji kwot Rabatów 

Promocyjnych przyznanych przez Organizatora Promocji 

uprawnionym do tego Uczestnikom Promocji, którzy spełnią 

określone warunki, otrzymanych przez Administratora od 
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Organizatora Promocji w celu technicznej obsługi przelewów na 

rzecz Uczestników.  

d. kontaktu z potencjalnymi i aktualnymi Uczestnikami Promocji  (w 

tym także poprzez prowadzenie w całym Okresie Promocji 

komunikacji e-mailowej pod adresem: info@bene-fito.pl oraz 

dedykowanej telefonicznej Infolinii Promocji pod numerem 

telefonu +48 799 448 028  ), przy czym rozmowy prowadzone na 

Infolinii Promocji są nagrywane1.  

 

3. Za wszelkie roszczenia co do wypłaty Rabatu Promocyjnego za 

pośrednictwem Administratora odpowiada Organizator Promocji. 

  

§4 UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łącznie : 

 

A/ dokonanie  - we wskazanym w Załączniku Nr 1, odpowiednim dla danego 

Produktu Promowanego Okresie Nabycia  - zakupu co najmniej Minimalnej 

Ilości Rabatowanej danego Produktu Promowanego wskazanej w tymże 

Załączniku Nr 1 , lub jej pełnej wielokrotności - przy czym każdy taki zakup 

dokonany musi być w punkcie handlowym należącym do szerokiej sieci podmiotów  

prowadzących na terytorium Polski obrót środkami ochrony roślin lub nasionami, z 

którymi współpracuje Organizator Promocji ( dalej „Autoryzowany 

Sprzedawca”) , na którą składają się : 

 

- Dystrybutorzy BASF wraz ze swoimi oddziałami i spółkami powiązanymi (wykaz 

tych  podmiotów dostępny jest na stronie internetowej http://www.agro.basf.pl 

zwanej dalej „Stroną Organizatora” )  

 

- inne podmioty handlowe prowadzące obrót środkami ochrony roślin lub nasionami 

uczestniczące w Programie VICTORIA Partner Handlowy BASF 2022 (wykaz 

tych  podmiotów dostępny jest również na Stronie Organizatora) 

 

B/ uzyskanie od Autoryzowanego Sprzedawcy Dowodu Zakupu w postaci: 
  
 a)  faktury VAT dokumentującej dokonany w odpowiednim Okresie Nabycia 

zakup Produktu Promowanego, ( w przypadku Uczestników będących 

podatnikami  VAT) lub 
b)  paragonu dokumentującego dokonany w odpowiednim Okresie Nabycia zakup 

Produktu Promowanego ( w przypadku Uczestników nie będących 

podatnikami  VAT  - jednakże pod warunkiem, że paragon taki  zawierać będzie 

wszelkie dane wymagane w Regulaminie Promocji ), 
  
każdorazowo wystawionych imiennie na danego Uczestnika Promocji jako 

kupującego . Faktura VAT i paragon wskazane powyżej w lit. a) i b) zwane będą 

łącznie Dowodami Zakupu, a każdy z osobna Dowodem Zakupu. 
  
W ramach Promocji  nie będą honorowane paragony oraz faktury VAT, które 

nie spełniają wymagań wskazanych powyżej. 

 

C/ formalne przystąpienie Uczestnika do Promocji – na dedykowanej i 

zabezpieczonej certyfikatem SSL stronie internetowej   (dalej „Strona Promocji”), 

 
1 W przypadku braku  zgody Rozmówcy na nagrywanie prosimy o przerwanie połączenia i kontakt 
poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@bene-fito.pl 

http://www.agro.basf.pl/
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do której link odsyłający zamieszczony będzie na Stronie Organizatora  

www.agro.basf.pl - poprzez łącznie : 

 

1/ wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i złożenie - poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola - oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i 

przystąpieniu do Promocji na jego warunkach, gdzie w treści Formularza 

Zgłoszeniowego  (którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu)  

niezbędne jest : 

 

a. podanie pełnej nazwy i dokładnego adresu Uczestnika, imienia i 

nazwiska osoby wypełniającej Formularz Zgłoszeniowy w imieniu 

Uczestnika Promocji, jej numeru telefonu kontaktowego oraz 

adresu e-mail – na potrzeby przesłania linku aktywacyjnego 

(o jakim mowa dalej w §4 ust.3) i przesłania noty księgowej w 

formie elektronicznej dokumentującej przyznany Rabat 

Promocyjny oraz na potrzeby ewentualnego kontaktu ze strony 

Administratora lub Organizatora Promocji ; Uwaga : podmioty, 

które były zarejestrowanymi uczestnikami promocji „OCHRONA 

PLUS=skuteczne produkty PLUS rabat od BASF” prowadzonej 

przez Organizatora na tej samej Stronie Promocji w okresie od 

1.02.2021  do 11.10.2021 ( dalej „Promocja Referencyjna”) i na 

potrzeby Promocji Referencyjnej dokonały już w 2021 roku 

aktywacji na Stronie Promocji swojego konta Uczestnika, do 

którego nadal posiadają - użytkowany w celu własnego dostępu 

do historycznych dokumentów rozliczeniowych Promocji 

Referencyjnej, zgodnie z §4 ust.1 lit.C.2 jej regulaminu   - 

aktywny dostęp z wykorzystaniem Loginu i poufnego Hasła 

Dostępu utworzonych na potrzeby Promocji Referencyjnej, , 

mogą po zalogowaniu się nimi na Stronie Promocji  – o ile dane 

Uczestnika opisane w §4 ust.1 lit.C.1 lit. a-c oraz e  niniejszego 

Regulaminu nie uległy w międzyczasie żadnej zmianie lub jeżeli 

uległy przy zobowiązaniu Uczestnika do ich niezwłocznej 

aktualizacji -  zaznaczyć wniosek o automatyczne przeniesienie 

tychże danych do Formularza Zgłoszeniowego niniejszej Promocji 

( sankcjonując tym samym dodatkowy cel ich przetwarzania od 

przez Organizatora - od daty złożenia tego wniosku - na potrzeby 

przystąpienia do niniejszej Promocji ) oraz o utrzymanie 

aktywnego dostępu do w/w konta na Stronie Promocji także w 

roli Uczestnika niniejszej Promocji ( bez potrzeby ponownego 

wpisywania tychże danych oraz ponownego przesyłania linku 

aktywacyjnego). Każdy podmiot korzystający z takiego 

ułatwienia technicznego w procesie swojej rejestracji jako 

Uczestnika Promocji musi jednak w celu skutecznego 

przystąpienia do niniejszej Promocji spełnić pozostałe warunki 

Promocji tj. złożyć m.in. wyraźne oświadczenie o zaakceptowaniu 

jej Regulaminu  oraz oświadczenia wskazane w §4 ust.1 lit.C.2. 

 

b. podanie nr NIP Uczestnika Promocji (dla osób fizycznych lub 

prawnych prowadzących działalność gospodarczą), ewentualnie 

zaznaczenie opcji o braku nadanego numeru NIP  

 

c. podanie Numeru Identyfikacyjnego  (nadanego Uczestnikowi 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – w celu 

potwierdzenia statusu Uczestnika jako podmiotu prowadzącego 

działalność rolniczą.  
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d. Wpisanie ilości poszczególnych Produktów Promowanych 

zakupionych w ich Okresie Nabycia w ramach załączanych 

Dowodów Zakupu oraz złożenie oświadczenia, że ilości te : 

 

- nie zostały ( w części lub całości ) już po wystawieniu 

Dowodu Zakupu zwrócone lub odsprzedane do 

Autoryzowanego Sprzedawcy;  

 

- nie zostały ( w części lub całości ) odsprzedane/ 

odstąpione/darowane  jakiejkolwiek innej osobie fizycznej lub 

prawnej w ramach działalności handlowej prowadzonej przez 

Uczestnika , lecz zostały lub zostaną w całości wykorzystane 

na potrzeby własnej działalności rolniczej prowadzonej przez 

Uczestnika 

 

e. Podanie numeru konta bankowego Uczestnika Promocji, na 

jakie ma zostać – zgodnie z §5 ust.2 - wypłacony przelewem 

Rabat Promocyjny przyznany Uczestnikowi przez Organizatora 

Promocji ( dalej „Konto Rozliczeniowe Rabatu”).  

 

Uczestnik Promocji będący czynnym podatnikiem VAT i 

prowadzący oprócz działalności wytwórczej w rolnictwie 

w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 

ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 

także inną działalność gospodarczą przyjmuje do wiadomości, że 

jako Konto Rozliczeniowe Rabatu może wskazać jedynie ten 

rachunek bankowy, jaki będzie przypisany do jego numeru NIP w 

urzędowym Wykazie Podatników VAT opublikowanym na 

stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka/ (zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2021 poz.685t.j. ze zm.).  

Zgodność Konta Rozliczeniowego Rabatu z Wykazem Podatników 

VAT będzie weryfikowana przez Administratora przed zleceniem 

przelewu kwoty Rabatu Promocyjnego w imieniu Organizatora 

Promocji. W przypadku czynnych podatników VAT Rabat 

Promocyjny nie będzie mógł zostać wypłacony na inne konto 

bankowe niż przypisane do numeru NIP Uczestnika Promocji w 

Wykazie Podatników VAT. Wszelkie konsekwencje finansowe 

niepełnego lub błędnego podania numeru konta bankowego 

obciążają Uczestnika Promocji.  

 

Pozostali Uczestnicy Promocji, tj. Uczestnicy : 

 

- będący czynnymi podatnikami VAT, lecz prowadzący działalność 

ograniczoną jedynie do działalności wytwórczej w rolnictwie 

w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 

ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego( 

tj. w zakresie wymienionym w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 

marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. Dz.U.2021 poz.162 

t.j.) i nie podlegający w związku z tym obowiązkowi zgłoszenia 

numeru rachunku bankowego do Wykazu Podatników VAT, albo 

 

– nie będący czynnymi podatnikami VAT i rozliczający się ze 

zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa na zasadach 

ryczałtowego opodatkowania działalności rolniczej 

-  
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zobowiązani są do wskazania jako Konto Rozliczeniowe Rabatu 

numeru tego rachunku bankowego, którego są właścicielem lub 

współwłaścicielem i który to rachunek bankowy jest 

wykorzystywany przez Uczestnika do rozliczeń finansowych 

związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym do 

regulowania związanych z nią zobowiązań podatkowych. Wszelkie 

konsekwencje finansowe niepełnego lub nieprawidłowego 

podania numeru konta bankowego (w tym ewentualnego podania 

rachunku bankowego, którego właścicielem jest inna osoba niż 

Uczestnik) obciążają Uczestnika Promocji.  

 

Przystępując do Promocji Uczestnik poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w Formularzu Zgłoszeniowym składa 

oświadczenie , do której z 3 opisanych wyżej grup podatników 

przynależy. 

  

      2/ złożenie tamże oświadczeń ( poprzez zaznaczenie odpowiednich pól) : 

 

- o zapoznaniu się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

Uczestników Promocji” (stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu )  oraz   

 

-   o wyrażeniu zgody na otrzymanie noty księgowej, o której mowa 

w §5 ust. 4 Regulaminu Promocji (dokumentującej Rabat Promocyjny 

przyznany przez Organizatora  Promocji) w formie elektronicznej (nota 

księgowa wystawiona przez Organizatora Promocji przesłana będzie 

Uczestnikowi Promocji w formacie pliku pdf na adres e-mail wskazany 

przezeń w Formularzu Zgłoszeniowym przy przystąpieniu do Promocji; 

wystawiona nota księgowa w formacie pliku pdf będzie także dodatkowo 

możliwa do samodzielnego pobrania przez Uczestnika Promocji po jego 

zalogowaniu się na Stronie Promocji w ciągu 1 roku od daty zakończenia 

Okresu Promocji, z zastrzeżeniem iż jeden Uczestnik może mieć 

jednocześnie aktywne tylko jedno konto (o którym mowa w ust. 3 poniżej) 

na Stronie Promocji. 

 

Uczestnik może, poprzez zaznaczenie dodatkowego pola, wyrazić zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Promocji w 

celach marketingowych. Taka zgoda jest dobrowolna i jej brak nie stanowi 

przeszkody dla udziału  w Promocji . 

 

D/ internetowe dołączenie do Formularza Zgłoszeniowego na Stronie Promocji 

czytelnej kopii Dowodu Zakupu ( w formacie pliku jpg lub pdf ), 

wystawionego imiennie na Uczestnika Promocji jako kupującego i 

potwierdzającego nazwę Autoryzowanego Sprzedawcy, datę i miejsce 

zakupu oraz nazwę i ilość Produktu Promowanego zakupionego w Okresie 

Nabycia określonym dla tegoż Produktu Promowanego w Załączniku Nr 1. Do 

jednego Formularza Zgłoszeniowego można dołączyć kilka Dowodów Zakupu 

dokumentujących zakupy Produktów Promowanych, np. dokonane u jednego 

Autoryzowanego Sprzedawcy w różnych dniach lub u różnych Autoryzowanych 

Sprzedawców. Każda zgłaszana do rozliczenia Promocji Minimalna Ilość 

Rabatowana musi być jednak zrealizowana u  Autoryzowanego Sprzedawcy. 

 

Uwaga : Organizator Promocji nie będzie miał dostępu do Dowodów Zakupu 

zarejestrowanych przez Uczestników na Stronie Promocji, lecz będą one 

weryfikowane i analizowane przez Administratora, który udostępni następnie 

Organizatorowi Promocji w formie raportu jedynie dane wskazane w akapicie 

poprzedzającym, stanowiące podstawę do obliczenia i przyznania Uczestnikowi 

Rabatu Promocyjnego.  Wszelkie inne wrażliwe dane handlowe niż wskazane 
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powyżej, ewentualnie zawarte w kopiach Dowodów Zakupu udostępnionych 

przez Uczestnika na potrzeby rozliczenia Promocji ( jak  ceny i wartości 

zakupionych produktów Organizatora Promocji oraz nazwy, ilości, ceny i 

wartości ewentualnych innych produktów nabytych przez Uczestnika w ramach 

tego samego Dowodu Zakupu )  będą przetwarzane przez Administratora w 

sposób ściśle poufny i - zgodnie z przepisami prawa konkurencji - nie będą w 

żadnym razie i w żadnej formie udostępnione przez Administratora 

Organizatorowi Promocji. 

 

Jako Dowody Zakupu uznawane będą jedynie te faktury VAT lub imienne 

paragony, w których nazwa i adres kupującego oraz nr NIP ( w przypadku 

Uczestników Promocji posiadających NIP ) będą w pełni zgodne z danymi 

Uczestnika Promocji wskazanymi przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym w 

trakcie przystąpienia do Promocji. 

 

2. Uczestnik może przystąpić do Promocji i zarejestrować Dowody Zakupu 

na dany Produkt Promowany w sposób opisany w §4 ust.1 powyżej najpóźniej 

do daty zakończenia Okresu Nabycia tego Produktu Promowanego 

wskazanej w Załączniku Nr 1 , pod warunkiem że data nabycia Produktów 

Promowanych wskazana w Dowodach Zakupu również mieści się w Okresie 

Nabycia wskazanym w Załączniku Nr 1 dla danego Produktu Promowanego, 

którego zakup Uczestnik chce zarejestrować na Stronie Promocji.  

3. Po prawidłowym wypełnieniu i zapamiętaniu Formularza Zgłoszeniowego oraz 

wyrażeniu niezbędnych zgód ( zgodnie z §4 ust.1 powyżej) na Stronie Promocji, 

Uczestnik Promocji otrzyma na adres e-mail wpisany w Formularzu 

Zgłoszeniowym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia poprawności 

zapisanych danych oraz samodzielnego ustanowienia przez Uczestnika Promocji 

poufnego Hasła Dostępu , które ( wraz z Loginem w postaci podanego adresu 

e-mail ) umożliwi Uczestnikowi późniejsze logowanie się na Stronie Promocji, 

np. w celu zarejestrowania kolejnych Dowodów Zakupu zgodnie z ustępem 4 

poniżej. Wykorzystując Login i Hasło Dostępu, Uczestnik logując się na Stronie 

Promocji tworzy swoje konto (dalej „konto”). Uczestnicy, którzy brali udział w 

Promocji Referencyjnej mogą skorzystać z uproszczonego trybu aktywacji 

dostępu do Strony Promocji na w/w cele (z wykorzystaniem loginu i hasła 

dostępu utworzonych w 2021 roku na potrzeby Promocji Referencyjnej), 

opisanego w §4 ust.1 lit.C.1 lit.a . 

Uwaga jeden Uczestnik może mieć jednocześnie aktywne tylko jedno konto.  

 

4. W przypadku, gdy po przystąpieniu do Promocji i zarejestrowaniu pierwszego 

zakupu Produktu Promowanego Uczestnik dokonał kolejnych zakupów 

Produktów Promowanych w ramach oddzielnych Dowodów Zakupu, nie jest 

konieczne ponowne przystępowanie Uczestnika do Promocji lecz jedynie 

ponowne zalogowanie się na Stronie Promocji  ( za pomocą Loginu i Hasła 

Dostępu – zgodnie z ustępem 3 powyżej ) i dołączenie dodatkowych Dowodów 

Zakupu w formacie pdf lub jpg dokumentujących kolejne zakupy Produktów 

Promowanych, pod warunkiem że te wszystkie czynności zostaną dokonane 

najpóźniej do końcowej daty Okresu Promocji. 

 

5. W przypadku, gdy po dacie wystawienia Dowodu Zakupu Uczestnik dokonał 

zwrotu do Autoryzowanego Sprzedawcy lub odsprzedaży części lub całości 

ujętej w pierwotnym Dowodzie Zakupu ilości danego Produktu Promowanego, 

Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania na Stronie Promocji w terminie 

wskazanym w §4 ust.2 także kopii odnośnego dokumentu ( np. korekta faktury 

VAT, faktura odsprzedażowa VAT lub oświadczenie Uczestnika potwierdzające 

zwrot towaru dokonany w oparciu o paragon) wskazującego , o jaką ilość 

powinien ulec zmniejszeniu wolumen Produktu Promowanego faktycznie 

spełniający wymogi Promocji pod kątem naliczenia Rabatu Promocyjnego.    
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6. Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu określa obowiązujące oddzielnie 

dla każdego Produktu Promowanego : 

 

- Minimalną Ilość Rabatowaną ( wyrażoną w jednostce handlowej 

danego Produktu Promowanego tj. w litrach,  kilogramach netto, 

sztukach zestawów lub jednostkach siewnych ) 

 

- Stawkę Rabatu Promocyjnego  ( wyrażoną w PLN brutto, tj. 

łącznie z podatkiem VAT obliczonym z  zastosowaniem  stawki 

procentowej obowiązującej w dniu dokonania przez Uczestnika zakupu 

upoważniającego do Rabatu Promocyjnego – gdzie data zakupu wynika 

z przedstawionego Dowodu Zakupu), przyznawanego przez 

Organizatora Promocji Uczestnikowi za udokumentowany zakup we 

wskazanym Okresie Nabycia u Autoryzowanego Sprzedawcy 

Minimalnej Ilości Rabatowanej danego Produktu Promowanego; 

zakup każdej pełnej wielokrotności Minimalnej Ilości 

Rabatowanej danego Produktu Promowanego zrealizowany u 

Autoryzowanego Sprzedawcy na zasadach niniejszej Promocji 

upoważnia do uzyskania przez Uczestnika proporcjonalnej  

wielokrotności Rabatu Promocyjnego według Stawki PLN brutto 

przypisanej do tego Produktu Promowanego;  

Uwaga : łączny zakup Minimalnej Ilości Rabatowanej może być 

dokonany przez Uczestnika w ramach kilku Dowodów Zakupu 

wystawionych przez jednego  Autoryzowanego Sprzedawcę w Okresie 

Nabycia lub wystawionych w tymże okresie przez kilku różnych 

Autoryzowanych Sprzedawców. Uczestnik może zarejestrować w 

Promocji Dowody Zakupu danego Produktu Promowanego pochodzące 

od kilku różnych Autoryzowanych Sprzedawców, pod warunkiem że 

suma zakupionych od nich przez Uczestnika Promocji w Okresie Nabycia 

ilości Produktu Promowanego stanowi  co najmniej Minimalną Ilość 

Rabatowaną danego Produktu Promowanego. 

  

- Okres Nabycia -  okres, w którym zakup Minimalnej Ilości 

Rabatowanej Produktu Promowanego u Autoryzowanego Sprzedawcy 

upoważnia Uczestnika do uzyskania Rabatu Promocyjnego  od 

Organizatora Promocji  

 

7. Uczestnik Promocji jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia 

Uczestnika z udziału w Promocji w trakcie jej trwania, jeżeli nie spełnia on 

warunków uczestnictwa w Promocji, narusza jej zasady, dopuszcza się czynu 

niedozwolonego lub innego działania bądź zaniechania niezgodnego z 

Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, wobec Organizatora 

Promocji lub związanego z uczestnictwem w Promocji. Uczestnikowi nie 

przysługują żadne roszczenia związane z wyłączeniem z udziału w Promocji z 

przyczyn wskazanych powyżej.  

 

8. Organizator Promocji (samodzielnie oraz za pośrednictwem działającego w jego 

imieniu Administratora) zastrzega prawo do weryfikacji autentyczności 

Dowodów Zakupu zarejestrowanych przez Uczestników na Stronie Promocji. W 

przypadku stwierdzenia faktu jakichkolwiek nieautoryzowanych ingerencji w 

oryginalne  Dowody Zakupu lub przedstawienia przez Uczestnika do rozliczenia 

Promocji Dowodów Zakupu na takie ilości Produktu Promowanego, które zostały 

przezeń po zakupie w części lub w całości zwrócone do Autoryzowanego 

Sprzedawcy lub odsprzedane przez Uczestnika w ramach działalności handlowej 

osobom trzecim ( co oznacza brak prawa do uzyskania Rabatu Promocyjnego ), 
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Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji bez 

jakiegokolwiek prawa do odszkodowania, a także powiadomić właściwe 

podmioty o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dochodzić 

od Uczestnika Promocji zwrotu kwoty nienależnie wypłaconego mu Rabatu 

Promocyjnego, jeśli taki Rabat Promocyjny został już Uczestnikowi Promocji 

wypłacony jeszcze przed stwierdzeniem faktu naruszenia przez niego 

Regulaminu Promocji  

 

§5 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROMOCJI  

 

1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji opisane w § 4  

Regulaminu, uzyska prawo do uzyskania od Organizatora Promocji Rabatu 

Promocyjnego w kwocie PLN brutto (tj. zawierającej podatek VAT 

obliczony z zastosowaniem stawki procentowej obowiązującej w dacie 

dokonania zakupu ) stanowiącej iloczyn pełnych wielokrotności 

Minimalnej Ilości Rabatowanej (których nabycie zostało prawidłowo 

udokumentowane Dowodami Zakupu zgodnie z §4 ust.1 lit. D) oraz Stawki 

Rabatu Promocyjnego,  obowiązujących dla danego Produktu 

Promowanego zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Organizator Promocji może w 

Załączniku Nr 1 określić dla danego Produktu Promowanego kilka 

zróżnicowanych Stawek Rabatu Promocyjnego wraz ze szczegółowymi 

kryteriami ich stosowania, w szczególności poprzez: 

 

a) zróżnicowanie stawki przyporządkowanej do 2 różnych Okresów 

Nabycia;  

b) uzależnienie przyznania Rabatu Promocyjnego od zakupu przez 

Uczestnika określonych wolumenów kilku Produktów Promowanych 

w określonej proporcji ilościowej). 

 

Do wyliczenia Rabatu Promocyjnego będzie miała każdorazowo 

zastosowanie ta Stawka Rabatu Promocyjnego, której kryterium spełnił 

dany zakup zarejestrowany i udokumentowany przez Uczestnika Promocji   

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

2. Rabat Promocyjny przyznany  Uczestnikowi przez Organizatora Promocji 

na podstawie zarejestrowanych i zweryfikowanych przez Administratora 

Dowodów Zakupu zostanie wypłacony przelewem (na konto bankowe 

Uczestnika wskazane przy przystąpieniu do Promocji, pod warunkiem 

pozytywnej weryfikacji przez Administratora Konta Rozliczeniowego 

Rabatu, opisanej w § 4 ust.1 lit.C.1 lit. e przez Administratora działającego 

w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji, przy czym wypłata 

przyznanego Rabatu Promocyjnego nastąpi w terminach wskazanych 

poniżej, uzależnionych od daty przystąpienia Uczestnika Promocji do 

Promocji i daty zarejestrowania przezeń na Stronie Promocji Dowodu 

Zakupu dokumentującego dany zakup Produktu Promowanego : 

 

a/ w przypadku Uczestników Promocji, którzy przystąpią do Promocji w 

okresie pomiędzy 01.02.2022 roku i 31.07.2022 roku i dla kwot Rabatu 

Promocyjnego naliczonego na podstawie tych Dowodów Zakupu, jakie ten 

Uczestnik Promocji również zarejestruje na Stronie Promocji najpóźniej do 

dnia 31.07.2022 roku, wypłata przyznanego Rabatu Promocyjnego 

przelewem na Konto Rozliczeniowe Rabatu zostanie dokonana przez 

Administratora ( w imieniu Organizatora Promocji ) najpóźniej do dnia 

15.09.2022 roku ( dalej „ Data Graniczna Pierwszej Rundy 

Rozliczeniowej”) , 
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b/ w przypadku Uczestników Promocji, którzy przystąpią do Promocji w 

okresie pomiędzy 01.08.2022 roku i 10.10.2022 roku oraz kwot Rabatu 

Promocyjnego naliczonego na podstawie tych Dowodów Zakupu, jakie 

którykolwiek Uczestnik Promocji zarejestruje na Stronie Promocji 

pomiędzy 01.08.2022 roku a 10.10.2022 roku, wypłata przyznanego 

Rabatu Promocyjnego przelewem na Konto Rozliczeniowe Rabatu zostanie 

dokonana przez Administratora ( w imieniu Organizatora Promocji ) 

najpóźniej do dnia 30.11.2022 roku ( dalej „ Data Graniczna Drugiej 

Rundy Rozliczeniowej”). 

 

Dla uniknięcia wątpliwości Organizator Promocji podkreśla, że sam fakt oraz 

data przyznania i wypłaty Rabatu Promocyjnego uzależnione są od 

pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków 

Promocji wskazanych w Regulaminie- w tym dochowania w zakresie 

przystąpienia do Promocji i zarejestrowania danego Dowodu Zakupu  

terminów granicznych opisanych w § 4 ust.2; oznacza to, że dla 

Produktów Promowanych, których Okres Nabycia wskazany w 

Załączniku Nr 1 kończy się z dniem 31.07.2022 roku rejestracja 

Dowodów Zakupu przez Uczestnika Promocji również musi być 

poprawnie dokonana najpóźniej do dnia 31.07.2022 roku. 

Niezarejestrowane do dnia 31.07.2022 roku Dowody Zakupu na te Produkty 

Promowane, których Okres Nabycia kończy się 31.07.2022 roku nie będą 

uwzględniane przez Organizatora Promocji. Organizator przestrzega też, że 

zwlekanie z rejestracją do ostatnich dni może spowodować przeciążenie 

serwerów lub wolniejsze działanie Strony Promocji. Dlatego też nie należy 

zwlekać z rejestracją Dowodów Zakupu, tylko uzupełniać je na bieżąco.  

 

Organizator zastrzega także, że wskazane w ust.2 a i b powyżej terminy 

graniczne wypłaty Rabatu Promocyjnego mają zastosowanie jedynie w 

przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków 

Promocji i odnośnie przyznanych mu w jej efekcie kwot Rabatu 

Promocyjnego;   zaistnienia okoliczności przedłużających weryfikację 

zarejestrowanych przez Uczestnika Dowodów Zakupu ( w tym w 

szczególności okoliczności wskazanych w § 4 ust.8 ), a tym samym 

odwlekających przyznanie Rabatu Promocyjnego, może stanowić przesłankę 

dla opóźnienia jego wypłaty poza w/w terminy graniczne.  

 

Uczestnik Promocji otrzyma dodatkowo na swój adres e-mail wskazany w 

Formularzu Zgłoszeniowym  sporządzone przez Administratora w imieniu 

Organizatora Promocji  pisemne potwierdzenie łącznej kwoty PLN brutto 

przyznanego i wypłaconego w imieniu Organizatora Promocji Rabatu 

Promocyjnego. W przypadku zaistnienia - w trakcie weryfikacji 

dokumentacji przez Administratora- podejrzeń co do autentyczności lub 

innych nieprawidłowości w zgłoszonych Dowodach Zakupu, wymagających 

dodatkowej procedury wyjaśniającej, termin wypłaty Rabatu Promocyjnego 

może ulec wydłużeniu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany. 

 

3. Uczestnik Promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodne z 

przepisami podatkowymi oraz praktyką organów podatkowych wykazanie 

otrzymanego Rabatu Promocyjnego w ewidencji księgowej prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej (albo działalności rolniczej), w 

ramach której Rabat Promocyjny jest przyznany. Dotyczy to również 

odpowiedzialności związanej z właściwym rozliczeniem podatku 

dochodowego od otrzymanego Rabatu Promocyjnego , w tym także 

uregulowaniem wszelkich zobowiązań podatkowych związanych z 

otrzymanym Rabatem Promocyjnym.  
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Organizator Promocji informuje, że z tytułu udzielonych Uczestnikom 

potransakcyjnych Rabatów Promocyjnych opiewających na kwoty PLN 

brutto (tj. z podatkiem VAT obliczonym z zastosowaniem stawki 

procentowej obowiązującej w dacie dokonania zakupu), Organizator 

Promocji może dokonać pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT i  

kwoty podatku należnego o wartość podatku VAT wliczonego w kwotę 

brutto udzielonego Rabatu Promocyjnego. 

 

 

4. Przyznanie  Rabatu Promocyjnego przez Organizatora Promocji następuje 

z chwilą zakończenia przez  Administratora czynności, na które składają 

się: 

-  weryfikacja daty i prawidłowego trybu przystąpienia przez Uczestnika do 

Promocji, w tym danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym oraz 

poprawności Konta Rozliczeniowego Rabatu  

- weryfikacja zarejestrowanych przez Uczestnika Dowodów Zakupu 

odnośnie daty ich zarejestrowania, autentyczności, dat dokonania zakupu 

poszczególnych Produktów Promowanych i ilości zakupionych Produktów 

Promowanych, a następnie porównanie tychże danych z kryteriami i 

stawkami obowiązującymi dla naliczenia Rabatów Promocyjnych, 

wskazanymi w Załączniku Nr 1    

- w przypadku pozytywnej weryfikacji opisanej powyżej - obliczenie 

wartości należnego Uczestnikowi Rabatu Promocyjnego w kwocie brutto ( a 

także proporcjonalne ustalenie odnośnej wartości netto oraz kwoty VAT, 

- w sytuacji opisanej w § 4 ust.8 – zakończenie wszelkich niezbędnych 

dodatkowych czynności weryfikujących autentyczność zarejestrowanych 

przez Uczestnika Dowodów Zakupu  i ustalenie, w jakim zakresie 

przedstawione Dowody Zakupu zostaną przyjęte do obliczenia Rabatu 

Promocyjnego, a w jakim ewentualnie odrzucone. 

- wystawienie noty księgowej, co stanowi zarazem potwierdzenie i moment 

przyznania Rabatu Promocyjnego. 

 

Przyznany przez Organizatora Promocji potransakcyjny Rabat Promocyjny 

będzie przez niego dokumentowany za pomocą not księgowych 

wystawionych na Uczestnika Promocji, zawierających m.in. informację o 

dacie przyznania Rabatu Promocyjnego, jego wartości wyrażonej w PLN 

brutto, a także proporcjonalnych wartościach PLN netto oraz kwocie VAT.  

 

5. W związku z art. 29a ust. 13 oraz art. 86a ust. 19a ustawy o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. 2021.685t.j.  ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 

od dnia 1 stycznia 2021r. dla uniknięcia wątpliwości:  

- Organizator Promocji dokona obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty 

podatku należnego, w wysokości określonej w wystawionych notach 

księgowych o których mowa w pkt 4 powyżej, w rozliczeniu za okres 

rozliczeniowy, w którym Organizator Promocji wystawił daną notę 

księgową; 

- Uczestnik Promocji, będący czynnym podatnikiem VAT, w przypadku gdy 

dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących 

sprzedaż Produktów Promowanych będących podstawą do udzielenia 

Rabatu Promocyjnego, zobowiązany jest do wykazania zmniejszenia 

podatku naliczonego, w wysokości wynikającej z otrzymanych not 

księgowych, o których mowa w pkt 4 powyżej, zgodnie z zasadami 

właściwymi   dla otrzymanych not księgowych. 

 

6. Wystawiona przez Organizatora Promocji nota księgowa w formie 

elektronicznej dostarczona będzie Uczestnikowi Promocji w sposób opisany 

w § 4 ust.1 lit.C.2. 
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7. Nie istnieje możliwość zamiany Rabatu Promocyjnego na gotówkę, 

gratisowy produkt Organizatora Promocji lub nagrodę rzeczową. 

 

§6 PROCEDURA REKLAMACYJNA 

 

1. Reklamacje dotyczące wyliczenia, przyznania oraz wypłaty Rabatu 

Promocyjnego mogą być zgłaszane Organizatorowi drogą e-mailową na 

adres agropolska@basf.com najpóźniej w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od Daty Granicznej Pierwszej lub Drugiej Rundy 

Rozliczeniowej ( zależnie od tego, w którym z okresów wskazanych w §5 

ust.2 lit. a lub b Uczestnik Promocji zarejestrował Dowód Zakupu, z 

którym związana jest składana reklamacja)  , jednak nie później niż w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika 

wpływu kwoty Rabatu Promocyjnego przyznanego mu przez 

Organizatora na wskazane przez niego Konto Rozliczeniowe Rabatu.  

 

2 Reklamacje rozpatruje Organizator Promocji (osobiście oraz przy 

pomocy działającego w jego imieniu Administratora). Reklamacje 

zgłoszone tylko ustnie na Infolinii Promocji oraz zgłoszone po terminie 

wskazanym w poprzedzającym ustępie nie będą rozpatrywane. 

 

3 Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika Promocji reklamacji 

zostaje wydana przez Organizatora Promocji w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jej otrzymania i w tym terminie wysłana do 

Uczestnika Promocji, na adres wskazany w reklamacji.  

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na Stronie Promocji oraz, na 

życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Promocji. 

 

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 

Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany zostaną 

ogłoszone w terminie 3 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie na 

Stronie Promocji. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

4. Organizator Promocji oświadcza, że zastosowanie znajdują odpowiednio 

przepisy art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 2017 roku Kodeksu 

cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1740 ze zm.). 

 

5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego nierozerwalną część.  

 

6. Do niniejszego Regulaminu załączono: 

 

a) Załącznik Nr 1 - Wykaz: Produktów Promowanych, Okresów Nabycia, 

Minimalnych Ilości Rabatowanych i Stawek Rabatu Promocyjnego  

b) Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Zgłoszeniowego   

c) Załącznik Nr 3 – wzór Informacji o przetwarzaniu danych  
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7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 

charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

8. W związku z tym, że Organizator przewiduje w 2023 r. przy 

wykorzystaniu Strony Promocji, organizację analogicznej promocji do 

niniejszej Promocji, dla wygody Uczestników umożliwi automatyczne 

przeniesienie niektórych danych zgłoszeniowych wskazanych w Formularzu 

Zgłoszeniowym z zastrzeżeniem następujących warunków: 

a) dane (za wyjątkiem danych dot. ilości nabytych Produktów 

Promowanych) wskazane przez Uczestnika w Formularzu 

Zgłoszeniowym pozostają aktualne w 2022 roku lub Uczestnik po 

zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu Hasła Dostępu i Loginu) 

na Stronie Promocji zobowiązuje się niezwłocznie samodzielnie 

zaktualizować swoje dane; oraz 

b) Uczestnik wyrazi dobrowolna zgodę na takie automatyczne 

przeniesienie danych. 

Uczestnik, który nie będzie chciał skorzystać z powyższego ułatwienia lub 

nie spełni powyższych warunków, a będzie chciał wziąć udział w 

analogicznej promocji w 2023 r. będzie mógł ponownie wypełnić 

odpowiedni formularz zgłoszeniowy i ponownie zalogować się na Stronie 

Promocji na zasadach wskazanych w nowym regulaminie.  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – tekst obowiązujący od dnia 23.05.2022 roku 

DO REGULAMINU PROMOCJI „OCHRONA PLUS – skuteczne produkty 

PLUS rabat od BASF” („Promocja”) 

• Rabat Promocyjny - Pakiet HF  

Dokonanie zakupu we wskazanych poniżej w Tabeli nr 1A lub Tabeli nr 1B Okresach Nabycia 

Produktów Promowanych: Butisan Star 416 SC oraz Caryx 240 SL we wskazanej w Tabeli nr 1A i nr 

1B proporcji : tj. albo łącznie 20 litrów Butisan Star 416 SC oraz 10 litrów Caryx 240 SL ( które to ilości 

obu w/w Produktów Promowanych stanowią łącznie pakiet wirtualny zwany  dalej także „Pakietem 

HF”) albo pełnej wielokrotności Pakietu HF,  uprawniać będzie Uczestnika do Rabatów Promocyjnych 

wyliczonych odpowiednio wg stawek zgodnych z Tabelą nr 1A albo z Tabelą nr 1B (zależnie od tego, 

w którym Okresie Nabycia został dokonany zakup Minimalnej Ilości Rabatowanej tj. 20 litrów Butisan 

Star 416 SC, wchodzącej w skład danego 1 pełnego* Pakietu HF ): 

Tabela nr 1A :  

Produkt Promowany  

Minimalna 

Ilość 

Rabatowana 

(stanowiąca 

łącznie pełny 

Pakiet HF) 

Okres Nabycia  

Produktu Promowanego 

Rabat Promocyjny (PLN brutto 

z VAT **) od każdej 

Minimalnej Ilości Rabatowanej 

Butisan Star 416 SC * 20 litrów  23.05.2022 – 26.08.2022 350,00  

Caryx 240 SL  10 litrów  23.05.2022 – 10.10.2022 200,00 

**w tym VAT obliczony zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu zrealizowania zakupu 

Minimalnej Ilości Rabatowanej , która to data udokumentowana będzie w Dowodzie Zakupu  

Tabela nr 1B :  
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Produkt Promowany  

Minimalna Ilość 

Rabatowana 

(stanowiąca 

łącznie pełny 

Pakiet HF) 

Okres Nabycia  

Produktu Promowanego 

Rabat Promocyjny (PLN brutto 

z VAT **) od każdej 

Minimalnej Ilości Rabatowanej 

Butisan Star 416 SC 20 litrów  27.08.2022 – 10.10.2022 150,00  

Caryx 240 SL  10 litrów  23.05.2022 – 10.10.2022 200,00 

**w tym VAT obliczony zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu zrealizowania zakupu 

Minimalnej Ilości Rabatowanej , która to data udokumentowana będzie w Dowodzie Zakupu  

*Uwaga: warunkiem przyznania Rabatu Promocyjnego dla zakupionych 20 litrów Butisan Star 416 SC 

(wchodzących w skład 1 pełnego Pakietu HF) wg stawki wskazanej w Tabeli nr 1A jest dokonanie 

zakupu całej Minimalnej Ilości Rabatowej Butisan Star 416 S.C. tj. 20 litrów w Okresie Nabycia 

23.05.2022 – 26.08.2022; dokonanie zakupu tylko części Minimalnej Ilości Rabatowanej Butisan Star 

416 SC objętej danym Pakietem HF w Okresie Nabycia 23.05-26.08.2022 roku, zaś zakup pozostałej  

części Minimalnej Ilości Rabatowanej Butisan Star 416 SC w Okresie Nabycia 27.08.-10.10.2022 roku 

spowoduje naliczenie Rabatu Promocyjnego dla wszystkich 20 litrów Butisan Star 416 SC (składających 

się na Minimalną Ilość Rabatowaną w ramach danego 1 Pakietu HF) według stawki wynikającej z Tabeli 

nr 1B. Analiza daty zakupu każdej Minimalnej Ilości Rabatowanej (tj. 20 litrów) Butisan Star 416 SC 

(mającej wpływ na przyporządkowanie właściwej stawki Rabatu Promocyjnego – tj. albo według Tabeli 

Nr 1A albo według Tabeli Nr 1B) będzie dokonywana odrębnie dla każdego 1 pełnego Pakietu HF 

(zidentyfikowanego w ramach zakupów Uczestnika jako spełniający warunek proporcji określony w 

pierwszym akapicie). 

• Rabat Promocyjny – za zakup  Produktów Promowanych w ilościach poza 

Pakietem HF 

Tabela nr 2 poniżej wskazuje Minimalne Ilości Rabatowane oraz stawki Rabatu Promocyjnego dla 

każdego Produktu Promowanego mające zastosowanie dla zakupów dokonanych w danym Okresie 

Nabycia, przy czym w stosunku do Produktów Promowanych Butisan Star 416 SC oraz Caryx 240 SL 

Uczestnik Promocji może uzyskać Rabat Promocyjny w stawce wynikającej z poniższej tabeli tylko w 

stosunku do tych ilości Butisan Star 416 SC oraz Caryx 240 SL, które stanowią nadwyżkę zakupu 

Uczestnika ponad ilości mieszczące się w Pakiecie HF lub jego pełnej wielokrotności, a spełniają 

wymogi dot. Minimalnej Ilości Rabatowanej oraz Okresu Nabycia zgodnie z Tabelą nr 2; przy czym dla 

uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w przypadku gdy żadne ilości w/w 2 Produktów Promowanych 

nabyte przez Uczestnika nie stanowią minimum 1 Pakietu HF, całość zakupu traktowana jest jako 

”nadwyżka” na potrzeby naliczenia Rabatu Promocyjnego zgodnie z niniejszym podpunktem i podlega 

rabatowaniu według stawek wskazanych w Tabeli nr 2, o ile spełnia wymogi dot. Minimalnej Ilości 

Rabatowanej oraz danego Okresu Nabycia*** 

Tabela nr 2 

Produkt Promowany 

Minimalna 

Ilość 

Rabatowana 

Okres Nabycia  

Produktu Promowanego 

Rabat Promocyjny (PLN brutto 

z VAT **) 

Medax Max 3 kg netto 01.02.2022- 31.07.2022 100,00 

Pictor 400 SC 5 litrów 01.02.2022- 31.07.2022 200,00 

Tanaris 5 litrów 01.02.2022- 31.07.2022 50,00 

Dagonis 10 litrów 01.02.2022- 10.10.2022 100,00 
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Caryx 240 SL  10 litrów  23.05.2022 – 10.10.2022 150,00  

Butisan Star 416 SC*** 20 litrów  23.05.2022 -26.08.2022 300,00  

Butisan Star 416 SC 20 litrów  27.08.2022 –10.10.2022 100,00  

**w tym VAT obliczony zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu zrealizowania zakupu 

Minimalnej Ilości Rabatowanej , która to data udokumentowana będzie w Dowodzie Zakupu  

***Uwaga: warunkiem przyznania Rabatu Promocyjnego dla zakupionych 20 litrów Butisan Star 416 

SC (niewchodzących w skład żadnego pełnego Pakietu HF) wg stawki wskazanej w szóstym wierszu 

Tabeli nr 2 ( tj. 300 PLN) jest dokonanie zakupu całej Minimalnej Ilości Rabatowej Butisan Star 416 SC 

tj. 20 litrów w Okresie Nabycia 23.05.2022 – 26.08.2022; dokonanie zakupu tylko części Minimalnej 

Ilości Rabatowanej Butisan Star 416 SC w Okresie Nabycia 23.05.- 26.08.2022 roku, zaś zakup 

pozostałej części Minimalnej Ilości Rabatowanej Butisan Star 416 SC w Okresie Nabycia 27.08.-

10.10.2022 roku spowoduje naliczenie Rabatu Promocyjnego dla wszystkich 20 litrów Butisan Star 416 

SC (składających się na daną Minimalną Ilość Rabatowaną) według stawki wynikającej z siódmego 

wiersza Tabeli nr 2 ( tj.100 PLN). Analiza daty nabycia każdej Minimalnej Ilości Rabatowanej 20 litrów 

Butisan Star 416 SC (mającej wpływ na przyporządkowanie właściwej stawki Rabatu Promocyjnego – 

tj. albo 300 PLN albo 100 PLN ) będzie dokonywana odrębnie dla każdej Minimalnej Ilości 

Rabatowanej Butisan Star 416 SC niewchodzącej w skład żadnego pełnego Pakietu HF . 

• Rabat Promocyjny – Pakiet CL  

Dokonanie zakupu we wskazanym poniżej w Tabeli nr 3A Okresie Nabycia Produktów Promowanych: 

Cleravo Flex oraz nasion rzepaku ozimego odmiany InVigor 1266 CL we wskazanej w Tabeli nr 3A 

proporcji : tj. albo łącznie 10L Cleravo Flex oraz 2 jednostki siewne nasion rzepaku ozimego odmiany 

InVigor 1266 CL ( które to ilości obu w/w Produktów Promowanych stanowią łącznie pakiet wirtualny 

zwany dalej także „Pakietem CL”), albo pełnej wielokrotności Pakietu CL uprawniać będzie Uczestnika 

do Rabatu Promocyjnego zgodnie z Tabelą nr 3A.   

Tabela nr 3A 

Produkt Promowany 

 

Minimalna 

Ilość 

Rabatowana 

(stanowiąca 

łącznie pełny 

Pakiet CL) 

Okres Nabycia  

Produktu Promowanego 

Rabat Promocyjny (PLN brutto 

z VAT**) 

Cleravo Flex  10 litrów  23.05.2022 – 10.10.2022 150,00  

Nasiona rzepaku ozimego 

odmiany InVigor 1266 CL 

2 jednostki 

siewne ( =2 

worki po1,5 

mln nasion)  

23.05.2022 – 10.10.2022 

350,00  

 

** w tym VAT obliczony zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu zrealizowania zakupu 

Minimalnej Ilości Rabatowanej , która to data udokumentowana będzie w Dowodzie Zakupu  

• Rabat Promocyjny – za zakup  Produktów Promowanych w ilościach poza 

Pakietem CL 

Tabela nr 3B poniżej wskazuje Minimalne Ilości Rabatowane oraz stawki Rabatu Promocyjnego dla 

Produktów Promowanych Cleraxo Flex oraz nasion rzepaku ozimego odmiany InVigor 1266 CL mające 
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zastosowanie tylko dla tych ilości w/w Produktów Promowanych ( spełniających wymogi dot. 

Minimalnej Ilości Rabatowanej zakupionych w Okresie Nabycia ), które stanowią nadwyżkę zakupu 

Uczestnika ponad ilości mieszczące się w Pakiecie CL lub jego pełnej wielokrotności; przy czym dla 

uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w przypadku gdy żadne ilości w/w 2 Produktów Promowanych 

nabyte przez Uczestnika nie stanowią minimum 1 Pakietu CL, całość zakupu traktowana jest jako 

”nadwyżka” na potrzeby naliczenia Rabatu Promocyjnego zgodnie z niniejszym podpunktem i podlega 

rabatowaniu według stawek wskazanych w Tabeli nr 3B, o ile spełnia wymogi dot. Minimalnej Ilości 

Rabatowanej oraz Okresu Nabycia. 

Tabela nr 3B 

Produkt Promowany 

 

Minimalna 

Ilość 

Rabatowana 

 

Okres Nabycia  

Produktu Promowanego 

Rabat Promocyjny (PLN brutto 

z VAT**) 

Cleravo Flex  10 litrów  23.05.2022 – 10.10.2022 100,00  

Nasiona rzepaku ozimego 

odmiany InVigor 1266 CL 

1 jednostka 

siewna ( =1 

worek 1,5 mln 

nasion)  

23.05.2022 – 10.10.2022 

150,00  

** w tym VAT obliczony zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu zrealizowania zakupu 

Minimalnej Ilości Rabatowanej , która to data udokumentowana będzie w Dowodzie Zakupu 

• Rabat Promocyjny – Pakiet Nasienny  

 

Dokonanie zakupu we wskazanym poniżej w Tabeli nr 4A Okresie Nabycia 3 ( trzech) jednostek 

siewnych Produktów Promowanych stanowiących nasiona rzepaku ozimego wybrane dowolnie 

spośród Odmian Promowanych : InVigor Crossfit, InVigor Tuba, InVigor 1165 lub InVigor 1188 

( gdzie 3 jednostki siewne - zakupione w dowolnej kombinacji Odmian Promowanych - stanowią łącznie 

jeden wirtualny Pakiet Nasienny )  albo zakupu wielokrotności Pakietu Nasiennego - uprawniać będzie 

Uczestnika do Rabatu Promocyjnego zgodnie z Tabelą nr 4A.   

Tabela nr 4A 

Produkt Promowany 

 

Minimalna Ilość 

Rabatowana (Pakiet 

Nasienny ) 

Okres Nabycia  

Produktu Promowanego 

Rabat Promocyjny (PLN 

brutto z VAT**) 

Nasiona rzepaku 

ozimego spośród 

Odmian Promowanych 

( InVigor Crossfit, 

InVigor Tuba, InVigor 

1165, InVigor 1188)  

3 jednostki siewne ( 

=3 worki po1,5 mln 

nasion) – w dowolnej 

kombinacji 

ilościowej spośród  

Odmian 

Promowanych 

 

 

 

23.05.2022 – 10.10.2022 150,00 PLN / jednostkę 

siewną tj. łącznie 450,00 

PLN za każdy pełny Pakiet 

Nasienny 

**w tym VAT obliczony zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu zrealizowania zakupu 

Minimalnej Ilości Rabatowanej , która to data udokumentowana będzie w Dowodzie Zakupu  

• Rabat Promocyjny – za zakup  nasion Odmian Promowanych w ilościach poza 

Pakietem Nasiennym 
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Tabela 4B poniżej wskazuje Minimalne Ilości Rabatowane oraz stawki Rabatu Promocyjnego dla 

każdego Produktu Promowanego mające zastosowanie dla zakupu w Okresie Nabycia nasion Odmian 

Promowanych, przy czym Uczestnik Promocji może uzyskać Rabat Promocyjny w stawce wynikającej 

z poniższej tabeli tylko w stosunku do tych ilości nasion Odmian Promowanych, które stanowią 

nadwyżkę zakupu Uczestnika ponad ilości mieszczące się w Pakiecie Nasiennym lub jego pełnej 

wielokrotności, a spełniają wymogi dot. Minimalnej Ilości Rabatowanej oraz Okresu Nabycia zgodnie z 

Tabelą nr 4B; przy czym dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w przypadku gdy żadne ilości 

nasion Odmian Promowanych  nabyte przez Uczestnika nie stanowią minimum 1 pełnego Pakietu 

Nasiennego, całość zakupu traktowana jest jako ”nadwyżka” na potrzeby naliczenia Rabatu 

Promocyjnego zgodnie z niniejszym podpunktem i podlega rabatowaniu według stawek wskazanych w 

Tabeli nr 4B, o ile spełnia wymogi dot. Minimalnej Ilości Rabatowanej oraz Okresu Nabycia. 

Tabela nr 4B 

Produkt Promowany 

 

Minimalna Ilość 

Rabatowana ( 

Okres Nabycia  

Produktu Promowanego 

Rabat Promocyjny (PLN 

brutto z VAT**) 

Nasiona rzepaku 

ozimego spośród 

Odmian Promowanych  

( InVigor Crossfit, 

InVigor Tuba, InVigor 

1165, InVigor 1188)  

1 jednostka siewna ( 

=1 worek z 1,5 mln 

nasion) dowolnej  

Odmiany 

Promowanej 

 

 

 

23.05.2022 – 10.10.2022 

100,00  

**w tym VAT obliczony zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu zrealizowania zakupu 

Minimalnej Ilości Rabatowanej , która to data udokumentowana będzie w Dowodzie Zakupu  

Uwaga: zgodnie z postanowieniem §4 ust.1 lit. D Regulaminu Promocji, zakup ilości poszczególnych 

Produktów Promowanych ( także wchodzących w skład Pakietu HF, Pakietu CL lub Pakietu 

Nasiennego ) na potrzeby niniejszej Promocji nie musi być dokonany jednocześnie ani u tego samego 

Autoryzowanego Sprzedawcy. 

 

Przykładowo :  

 

jeśli Uczestnik w zakupił łącznie 150 litrów Butisan Star 416 S.C.( z czego 70 litrów  w dniu 

16.08.22 i 80 litrów w dniu 30.08.22) oraz 65 litrów Caryx 240 SL, otrzyma on : 

1/ Rabat Promocyjny w/ g stawek wskazanych w Tabeli nr 1A – dla ilości stanowiących  pełne 

3 Pakiety HF tj. : 

- 3 x 200 PLN brutto do 30 litrów Caryx 240 SL  ( 3 x 10 L zakupionych w proporcji do 60 L 

Butisan Star 416 SC ) 

-3 x 350 PLN brutto do 60 litrów Butisan Star 416 SC ( 3 x 20 L zakupione w Okresie Nabycia 

wskazanym w Tabeli 1A w proporcji do 30 L Caryx 240 SL), oraz 

2/ Rabat Promocyjny w/ g stawek wskazanych w Tabeli nr 1B – dla ilości stanowiących  3 

pełne Pakiety HF tj. : 

- 3 x 200 PLN brutto do 30 litrów Caryx 240 SL  ( 3 x 10 L zakupionych w proporcji do 60 L 

Butisan Star 416 SC ) 

- 3 x 150 PLN brutto do 60 litrów Butisan Star 416 SC ( 3 x 20 L zakupione w Okresie 

Nabycia wskazanym w Tabeli 1B w proporcji do 30 L Caryx 240 SL, oraz  

3/ Rabat Promocyjny w/g stawki wskazanej w siódmym wierszu Tabeli  Nr 2  tj.  100 PLN brutto 

do 20 litrów Butisan Star 416 SC, które stanowią nadwyżkę zakupionej łącznie ilości Butisan 

Star 416 SC  (150 L)  ponad ilość spełniającą warunek proporcji wskazany w Tabelach  nr 1A 

i 1B1 (j. łącznie 120 L)  a zarazem  pełną wielokrotność Minimalnej Ilości Rabatowanej 20L, 

zakupioną w Okresie Nabycia wskazanym w siódmym wierszu Tabeli Nr  2. 

czyli łącznie Rabat Promocyjny o wartości 2.800  PLN brutto. 

Dla pozostałego salda zakupionych ilości  tj. 10 litrów Butisan Star 416 SC oraz 5 litrów Caryx 

240 SL żaden Rabat Promocyjny nie przysługuje, ponieważ te ilości nie stanowią pełnych 

Minimalnych Ilości Rabatowanych danego Produktu Promowanego, zgodnie z Tabelą Nr 2 . 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU PROMOCJI „OCHRONA PLUS – skuteczne produkty 

PLUS rabat od BASF”  („Promocja”) 

Internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do  
PROMOCJI „OCHRONA PLUS = skuteczne produkty PLUS rabat od BASF” (dalej „Promocja”) 

 
1. Pełna nazwa Uczestnika Promocji* : 

…………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
2. Adres Uczestnika Promocji z kodem pocztowym* : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Imię i nazwisko osoby dokonującej przystąpienia do Promocji w imieniu Uczestnika 
Promocji* : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Numer telefonu 
kontaktowego*………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Adres e-mail* : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. NIP Uczestnika Promocji *: ………………………      lub           nie mam nadanego numeru NIP 
 

W związku z zapisem Par.4 ust.1.C niniejszym, w imieniu Uczestnika Promocji, 
oświadczam, że : 
 
A/ Uczestnik jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi oprócz działalności wytwórczej 
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego także inną działalność gospodarczą 
i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi jego numer rachunku bankowego 
(wskazany poniżej jako Konto Rozliczeniowe Rabatu) został poprawnie zgłoszony w 
urzędowym Wykazie Podatników VAT, albo 
 
B/ Uczestnik jest czynnym podatnikiem VAT lecz prowadzi działalność ograniczoną 
jedynie do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu 
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego( 
tj. w zakresie wymienionym w art. 6 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców Dz.U. Dz.U.2021 poz.162 t.j ) i nie podlega w związku z tym 
obowiązkowi zgłoszenia swojego numeru rachunku bankowego do Wykazu 
Podatników VAT, albo  

 
C/ Uczestnik nie jest czynnym podatnikiem VAT i rozlicza się ze zobowiązań 
podatkowych wobec Skarbu Państwa na zasadach ryczałtowego opodatkowania 
działalności rolniczej.  
 

7. Numer Identyfikacyjny producenta rolnego (nadany przez ARiMR)* : …………………. 
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8. Nr konta bankowego Uczestnika Promocji* do przekazania Rabatu Promocyjnego 
…………………………………………………………………………… (jako „Konto Rozliczeniowe 
Rabatu”) 
 
   W imieniu Uczestnika Promocji oświadczam, że Uczestnik jest właścicielem/ współwłaścicielem 
podanego powyżej rachunku bankowego i  jest on rachunkiem  wykorzystywanym przez Uczestnika do 
operacji finansowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub rolniczą, oraz – 
w przypadku Uczestników będących podatnikami VAT określonymi w pkt 6A powyżej – jest on zgodny z 
danymi zawartymi w urzędowym Wykazie Podatników VAT 
 

*Jako zarejestrowany uczestnik promocji „OCHRONA PLUS – skuteczne produkty PLUS rabat od 

BASF” prowadzonej przez Organizatora w okresie 01.02.2021 – 11.10.2021 roku („Promocja 

Referencyjna”) niniejszym wnoszę o automatyczne przeniesienie zarejestrowanych przeze mnie przy 

przystąpieniu do Promocji Referencyjnej danych wskazanych w Punktach od 1 do 8 ówczesnego 

formularza zgłoszeniowego do odpowiednich pól Formularza Zgłoszeniowego niniejszej Promocji i 

oświadczam, że dane dla mojej identyfikacji jako Uczestnika niniejszej Promocji w międzyczasie nie 

uległy żadnej zmianie i pozostają aktualne, a jeżeli uległy zmianie to zobowiązuję się je niezwłocznie 

zaktualizować.  
 

9. Zakupione ilości Produktów Promowanych udokumentowane załączanymi Dowodami 
Zakupu  

NAZWA PRODUKTU 
PROMOWANEGO 

JEDNOSTKA 
MIARY 

ILOŚĆ ZAKUPIONA W OKRESIE 
NABYCIA NA POTRZEBY WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 
UCZESTNIKA PROMOCJI 

Medax Max Kg net  

Pictor 400 SC litr  

Tanaris litr  

Dagonis litr  

Butisan Star 416 SC litr  

Caryx 240 SL litr  

Cleravo Flex litr  
Nasiona rzepaku ozimego 
odmiany InVigor 1266CL 

1 jednostka 
siewna( worek) 

 

Nasiona rzepaku ozimego 
odmiany InVigor 1165 

1 jednostka 
siewna( worek) 

 

Nasiona rzepaku ozimego 
odmiany InVigor 1188 

1 jednostka 
siewna( worek) 

 

Nasiona rzepaku ozimego 
odmiany InVigor Crossfit 

1 jednostka 
siewna( worek) 

 

Nasiona rzepaku ozimego 
odmiany InVigor Tuba 

1 jednostka 
siewna( worek) 

 

 
   Jako Uczestnik Promocji oświadczam, że powyższe ilości Produktów Promowanych : 
 
- nie zostały ( w części lub całości) już po wystawieniu Dowodu Zakupu zwrócone lub 
odsprzedane do Autoryzowanego Sprzedawcy; 

 
- nie zostały i nie zostaną (w części lub całości) odsprzedane lub odstąpione/darowane  
jakiejkolwiek innej osobie fizycznej lub prawnej w ramach działalności handlowej prowadzonej 
przez Uczestnika , lecz zostały lub zostaną w całości wykorzystane na potrzeby własnej 
działalności rolniczej prowadzonej przez Uczestnika 

 
 

     Deklaracja przystąpienia do Promocji 
Deklaruję przystąpienie do Promocji „OCHRONA PLUS = skuteczne produkty PLUS rabat od BASF” 
(„Promocja”) na zasadach określonych w Regulaminie ww. Promocji.  Oświadczam, że znana jest mi 

treść Regulaminu ww. Promocji i w pełni go akceptuję. 
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Oświadczam, że znana jest mi treść „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników 
Promocji”. 
 
Data………………………………………… 
 

Podpis ……………………………………………… 
 

 

Oświadczenie o akceptacji otrzymania noty księgowej  drogą elektroniczną 

W imieniu Uczestnika Promocji niniejszym akceptuję otrzymanie w formie elektronicznej noty 
księgowej wystawionej przez Organizatora Promocji i dokumentującej przyznany przez niego Rabat 
Promocyjny. Nota księgowa w formacie pliku pdf zostanie przesłana na adres e-mailowy Uczestnika 
Promocji wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym przy przystąpieniu do Promocji. Wystawiona nota 
księgowa w formacie pliku pdf będzie także dodatkowo możliwa do samodzielnego pobrania przez 

Uczestnika Promocji po jego zalogowaniu się na Stronie Promocji. 
 

Data………………………………………… 
 

Podpis ……………………………………………… 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych  

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez 

BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa w celach marketingowych 
oraz przesyłania informacji handlowych dotyczących BASF Polska Sp. z o.o. oraz promocji produktów i 
usług, będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o.  
Oświadczam, że tej zgody udzielam dobrowolnie, mając świadomość, że odmowa niniejszej zgody na 
przetwarzanie nie stanowi przeszkody dla udziału w Promocji. 
 
Preferowaną przeze mnie metodą kontaktu jest: 

 rozmowa telefoniczna/sms 
 e-mail 
 list 

 
Data…………………………………………… 
 

Podpis……………………………………………………… 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3  

DO REGULAMINU PROMOCJI „OCHRONA PLUS – skuteczne produkty 

PLUS rabat od BASF”  („Promocja”) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji „OCHRONA 
PLUS = skuteczne produkty PLUS rabat od BASF” („Promocja”) oraz osób 
wypełniających Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Promocji ( dalej łącznie 
„Uczestników”)  
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa ( dalej” ADO”). Imię i 
nazwisko oraz dane kontaktowe koordynatora danych osobowych oraz ADO są dostępne 
na stronie internetowej: https://www.basf.com/global/en/legal/data-protection-at-basf.html 

2. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Uczestników/ Rozmówców: 

a. Nazwa Uczestnika,  
b. dokładny adres Uczestnika 
c. imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz Zgłoszeniowy w imieniu 

Uczestnika, 
d. numer telefonu kontaktowego  
e. adres e-mail  (na potrzeby przesłania linku aktywacyjnego oraz ewentualnego 

kontaktu ze strony Organizatora Promocji lub wskazanego w Regulaminie 
Administratora obsługującego Promocję ) 

f.  NIP Uczestnika Promocji – dla Uczestników prowadzących działalność 
gospodarczą 
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g. Numer Indentyfikacyjny producenta rolnego/gospodarstwa rolnego – nadany 
Uczestnikowi przez ARiMR  ( na potrzeby weryfikacji statusu Uczestnika jako 
podmiotu prowadzącego działalność rolniczą ) 

h. Numer konta bankowego Uczestnika ( na potrzeby przekazania Uczestnikowi 
przyznanego Rabatu Promocyjnego) 

i. Typ podatnika (sposób rozliczania się z fiskusem) 
j. Głos ( barwa ) – dodatkowo dla osób fizycznych korzystających z Infolinii 

Promocji ( Rozmówców ) – o ile stanowi danę osobową  
k. Login i Hasło Dostępu utworzone w celu zalogowania się do Stronie Promocji ( o 

ile stanowią dane osobowe) 
 
Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Uczestników Promocji/ Rozmówców 

 
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do celów:  

a. realizacji Promocji, w szczególności weryfikacji dokonanych zakupów Produktów 
Promowanych oraz przekazania przyznanego Rabatu Promocyjnego  

b. przyjmowania i rozpatrywania ew. reklamacji dotyczących realizacji Promocji i 
przyznanego / wypłaconego Rabatu Promocyjnego  

c. marketingu produktów i usług BASF (na podstawie osobnej, dobrowolnej zgody 
Uczestnika). 

d. umożliwienia Uczestnikowi dostępu do dokumentów rozliczeniowych Promocji ( i 
ich samodzielnego pobrania ze Strony Promocji ) w ciągu 1 roku po jej 
zakończeniu, co będzie realizowane poprzez utrzymanie aktywnego Login i 
Hasła Dostępu Uczestnika na Stronie Promocji we wskazanym powyżej okresie.  

e. Analizy biznesowej. Oznacza to, że ADO wykorzystuje dane osobowe i 
anonimowe dane rynkowe do opracowywania odpowiednich strategii sprzedaży 
i marketingu w celu zapewnienia dostępności produktów w regionach sprzedaży 
zgodnie z wymaganiami oraz w celu reagowania na zmiany i rozwój sytuacji na 
rynku. Obejmuje to również przygotowanie treści i realizację spotkań 
sprzedażowych i doradczych, które ADO prowadzi z Uczestnikiem. Ponadto 
business intelligence pozwala ADO optymalizować portfolio produktów na 
podstawie ogólnego i regionalnego zapotrzebowania klientów oraz 
dostosowywać je do potrzeb rynku.   

4. Okresy przechowywania danych osobowych: 
a. dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 3 lit. a. powyżej, 

będą przechowywane nie dłużej niż do końca 2027 roku. 
b. dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 3 lit. b. powyżej, 

będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech lat od zakończenia 
procesu reklamacji.  

c. dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 3 lit. c. powyżej, 
będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji tego celu.  

d. dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 3 lit. d. i e powyżej, 
będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji tego celu.  

Jeżeli wprost nie postanowiono inaczej (np. w poszczególnym formularzu zgody), 
usuwamy lub blokujemy dane osobowe Uczestników w momencie, gdy przestają być 
one potrzebne do wymienionych wyżej celów, chyba że usunięcie lub zablokowanie 
byłoby sprzeczne z nałożonym na nas prawnym obowiązkiem przedstawienia lub 
zachowania dokumentacji (takim jak okresy przechowywania przewidziane w prawie 
handlowym lub podatkowym). W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w ograniczony sposób. 

 
5. Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych 

a.  dla celu określonego w punkcie 3 lit. a, b  i d powyżej art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 
RODO, tj. wykonanie zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji oraz 
obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.  
b.  Dla celu określonego w punkcie 3 li. c powyżej  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  
dane osobowe przetwarzamy w oparciu o wyraźną i dobrowolną zgodę. 
c. Dla celu określonego w punkcie 3 lit. e art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony 
interes administratora danych. 
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6. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie danych osobowych, które go dotyczą, prawo do 
żądania od ADO: 

a. dostępu do danych osobowych, 
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
c. przeniesienia danych do innego administratora.  
d. dostarczenia danych go dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego; 
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 
7. W naszej firmie dostęp do danych osobowych Uczestników otrzymają tylko osoby i 

organy, które potrzebują tych danych do realizacji wymienionych wyżej celów. 

W ramach naszej grupy spółek dane osobowe Uczestników są przekazywane 
określonym spółkom w grupie, jeśli centralnie wykonują one kluczowe zadania dla 
jednostek stowarzyszonych w ramach grupy lub pełnią funkcje międzyfirmowe 
stosownie do struktury organizacyjnej, bądź jeżeli jest to konieczne do realizacji 
wymienionych wyżej celów. 
Możemy przekazywać dane osobowe Uczestnikom organom nadzorczym, sądom lub 
kancelariom prawnym, o ile jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z 
obowiązującym prawem lub do wykonywania, dochodzenia lub ochrony praw, jeżeli 
jest to prawnie dozwolone. 
W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów współpracujemy także z 
usługodawcami ( w tym m.in.  z agencją Oskar Wegner sp. z o.o. . z siedzibą w 
Szczecinie, adres: Al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin, która uzyska dostęp 
do danych Uczestnika w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w 
Regulaminie ). Usługodawcy ci przetwarzają dane osobowe Uczestników w naszym 
imieniu i wyłącznie stosownie do naszych wytycznych. Są oni zobowiązani umownie 
do przestrzegania obowiązujących regulacji dot. ochrony danych. 
W niektórych przypadkach ujawniamy dane osobowe usługodawcom lub grupom 
spółek mieszczącym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("Państwa 
Trzecie"), w których odpowiedni poziom ochrony danych nie jest gwarantowany 
obowiązującymi przepisami prawa. W takich przypadkach podejmujemy odpowiednie 
kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników oraz w celu 
zagwarantowania właściwego poziomu ochrony danych. Dlatego też ujawniamy dane 
osobowe Uczestników odbiorcom spoza naszej grupy spółek mieszczącym się 
w Państwach Trzecich wyłącznie, jeżeli ci odbiorcy zawarli w umowach z nami 
Standardowe Klauzule Ochrony Danych lub jeżeli wdrożyli Wiążące Reguły 
Korporacyjne. Jeżeli zamierzamy przekazywać dane osobowe Uczestników do 
odbiorców spoza grupy spółek, mieszczących się w Państwie Trzecim, poinformujemy 
o tym przed przystąpieniem do przetwarzania. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
osobowych,  oznaczało będzie brak możliwości uczestniczenia w Promocji. 

9. Decyzje podejmowane w sprawie Uczestników nie będą opierały się wyłącznie na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani na profilowaniu. Kontaktując się z 

BASF w sposób wskazany powyżej, osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać 

informacji dotyczących swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych 

przez BASF. Dodatkowo osoby te mogą zażądać  sprostowania lub uzupełnienia 

dotyczących ich danych osobowych. Osobom tym może również przysługiwać prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania 

dostarczenia danych ich dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu 

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

10. Prawo do wycofania zgody oraz prawo do sprzeciwu 

Jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody, osoby, których dane dotyczą, mają 

prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów, osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się 

przetwarzaniu w dowolnym momencie z powodów wynikających z ich konkretnej 

sytuacji. BASF zaprzestanie przetwarzania danych osobowych odpowiednich osób, 

których dane dotyczą, chyba że możliwe będzie wykazanie przez BASF istnienia 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia i 

dochodzenia lub obrony roszczeń lub prowadzenia obrony w procesie. 

11. Niezależnie od wszelkich innych środków odwoławczych przysługujących na 

podstawie prawa administracyjnego bądź w postępowaniu sądowym, Uczestnicy 

Promocji mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w 

państwie członkowskim, w którym mieszkają lub w którym miało miejsce domniemane 

naruszenie, jeżeli Uczestnicy Promocji uważają, że przetwarzanie ich danych 

osobowych odbyło się z naruszeniem Rozporządzenia UE o Ochronie Danych 

Osobowych. 

Organ nadzorczy, do którego składana jest skarga, powiadomi skarżącego o sytuacji 
oraz wynikach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka ochrony 
prawnej  na podstawie art. 78 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych. 
 
Organem nadzorczym, do którego skarga może zostać złożona jest m.in.:  
 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 
22 531-03-00 
 
Albo  
Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji dla Państwa Związkowego 
Nadrenii-Palatynatu (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz) : Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/ 
E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

