Regulamin Promocji „Zyskaj jesienią paliwo z BASF!”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „BASF Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 142 b, 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, nr BDO: 37121, kapitał zakładowy w wysokości
21.313.240 złotych, posiadająca status dużego przedsiębiorcy (dalej „Organizator”), jest importerem
środków do ochrony fungicydowej w sadach: produktu Bellis 38 WG (dalej „Bellis”), ochrony herbicydowej
w zbożach: produktu Pontos (dalej „Pontos”) oraz zapraw nasiennych: produktu Kinto Plus (dalej „Kinto
Plus”) zwanych dalej także łącznie „Produktami Promocyjnymi” a każdy z osobna „Produktem
Promocyjnym” oraz organizatorem promocji pt. „Zyskaj paliwo z BASF jesienią” (dalej „Promocja”).
2. 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 („Administrator”). W zakresie opisanym w Regulaminie,
Administrator działa na rzecz Organizatora. Administrator prowadzi na zlecenie Organizatora kompleksową
obsługę Promocji, w tym w szczególności odpowiedzialny jest za przyjmowanie zgłoszeń, weryfikację
warunków uczestnictwa, weryfikację przesłanych dokumentów sprzedaży, dostarczanie nagród.
3. Organizator oświadcza, iż dysponuje wszelkimi zgodami, zezwoleniami oraz pozwoleniami niezbędnymi
do zorganizowania i przeprowadzenia Promocji.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.05.2022 r. i będzie trwać do dnia 31.10.2022 r. (dalej „Okres
Promocji”).
5. Promocja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2 UCZESTNICY PROMOCJI
1.

W Promocji mogą wziąć udział (jako „Uczestnicy”) pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą obejmującą produkcje sadowniczą lub rolniczą
oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (a którym ustawa przyznaje
zdolność prawną) prowadzące produkcje sadowniczą lub rolniczą w celu jej dalszej odsprzedaży lub
przerobu. Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów, tj. podmiotów, które prowadzą produkcje
sadowniczą lub rolniczą na swoje własne potrzeby konsumpcyjne lub potrzeby konsumpcyjne swojej rodziny,
niezwiązane z działalnością gospodarczą ani zawodową i na potrzeby ochrony tych upraw stosują Produkty
Promocyjne 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. )
2.

3.
4.

Dla uniknięcia wątpliwości określa się, że Uczestnicy Promocji muszą być zarejestrowani w ewidencji
producentów gospodarstw 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. t.j. z 2020 poz. 1206 ).

W Promocji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora i małżonkowie tych osób oraz członkowie ich
rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
W Promocji nie mogą brać udziału:
a)

podmioty mające z Organizatorem zawarte umowy dystrybucyjne (dalej „Dystrybutorzy”) oraz
podmioty powiązane kapitałowo z Dystrybutorem,
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b)

Partnerzy detaliczni Organizatora (dalej „Partnerzy Detaliczni”), tj. podmioty, które nabyły produkty
BASF od Dystrybutorów lub podmiotów powiązanych kapitałowo z Dystrybutorem w celu jego
odsprzedaży na rynku detalicznym,

c)

osoby zarządzające lub właściciele Partnera Detalicznego oraz Dystrybutora,

d)

podmioty pozostające w stosunkach prawnych z Dystrybutorem Organizatora, podmiotem
powiązanym kapitałowo z Dystrybutorem Organizatora lub Partnerem Detalicznym Organizatora.
§ 3 ZASADY PROMOCJI

1.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łącznie:
a)

prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie Organizatorowi za pośrednictwem
Administratora Formularza Zgłoszeniowego (dalej „Zgłoszenie”) poprzez dedykowaną dla tej
Promocji stronę internetową Organizatora pod adresem www.agro.basf.pl (dalej „strona
internetowa”). Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załacznik Nr 2 do Regulaminu
Promocji.

b)

zakup Produktów Promocyjnych w ilościach minimalnych:
5 kg produktu Bellis albo
1 litr Kinto Plus i 3 litry Pontos

w Okresie Promocji u Dystrybutora lub u Partnera Detalicznego. Zakup minimalnych ilości nie musi być
dokonany w jednym punkcie handlowym.

2.

c)

dostarczenie kopii dowodu zakupu tj. faktury VAT lub imiennego paragonu, potwierdzających zakup
Produktów Promocyjnych w ilości wskazanej w lit. b powyżej wraz z prawidłowo wypełnionym
Zgłoszeniem, w terminie najpóźniej do dnia 31.10.2022 r., poprzez zalogowanie na dedykowanej
stronie internetowej: www.agro.basf.pl i przesłanie za jej pośrednictwem skanu lub zdjęcia faktur
VAT lub paragonów imiennych dokumentujących zakup co najmniej 5 kg Bellis albo 1 litra Kinto Plus
i 3 litrów Pontos (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia Zgłoszenia oraz kopii dowodu
zakupu na serwer). Data doręczenia wszystkich dokumentów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, za pośrednictwem strony internetowej jest traktowana jako data przystąpienia
Uczestnika do Promocji oraz data zarejestrowania zakupu u Organizatora.

d)

Uczestnik jest zobowiązany, pod rygorem wykluczenia go z Promocji, ukryć (zamazać) wszystkie
ceny widniejące na kopii dowodów zakupu, w sposób trwale i całkowicie uniemożliwiający ich
odczytanie. Kopie dowodów zakupu powinny być niezniszczone oraz powinny zawierać wyłącznie
informacje niezbędne do sprawdzenia warunków uczestnictwa w Promocji, tj. dane nabywcy, nazwę
produktu, ilość produktu oraz datę zakupu, dane Dystrybutora lub Partnera Detalicznego, od którego
Uczestnik nabył Produkt Promocyjny (podane czytelnie). W przypadku wykluczenia z Promocji
Uczestników z powodu wskazanego w niniejszym punkcie, Uczestnikom tym nie przysługują wobec
Organizatora żadne roszczenia wynikające z faktu wykluczenia.

Kompletne wypełnienie Zgłoszenia rozumie się poprzez:
a) podanie nazwy i dokładnego adresu Uczestnika Promocji (adresu do wysyłki nagrody, jeżeli inny niż
adres Uczestnika), imienia i nazwiska osoby wypełniającej Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika
Promocji, jej numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail – na potrzeby ewentualnego kontaktu ze
strony Organizatora lub Administratora Promocji w celu osobistego lub pocztowego dostarczenia nagród;
b) złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z treścią i o
akceptacji niniejszego Regulaminu Promocji oraz o przystąpieniu do Promocji na warunkach w nim
określonych;
c) złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z „Informacją o
przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji”

3.

Uczestnik Promocji 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 .
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4.

Uczestnik Promocji może dobrowolnie udzielić dodatkowych informacji dotyczących wielkości (w ha)
gospodarstwa i poszczególnych upraw, poprzez wypełnienie odpowiednich pól w tabeli, tj.:
a) jabłonie
b) grusze
c) zboża
d) rzepak

Wypełnienie Zgłoszenia w zakresie, o którym mowa powyżej, oznacza tym samym wyrażenie zgody przez
Uczestnika na wykorzystywanie przekazanych danych w działalności Organizatora.
5.

Jeden dowód zakupu Produktów Promocyjnych w Promocji może być wykorzystany tylko jeden raz.

6.

Do dnia 30.11.2022 r. Administrator zweryfikuje spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji oraz
dostarczoną dokumentację zakupu przez osoby wysyłające Zgłoszenie. Uczestnikom z pozytywnym
wynikiem weryfikacji zostaną przyznane nagrody zgodnie z zasadami, o których mowa w § 4 ust. 1.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której
Uczestnik zgłasza udział w Promocji lub przesyła dowód zakupu ProduktówPromocynych. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów,
interfejsów, przeglądarek, platform internetowych. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek
nieprawidłowości, Uczestnik w celu ich wyjaśnienia może skontaktować się z Organizatorem (na dane
adresowe wskazane w § 1 powyżej, telefonicznie z call center pod nr tel. +48 22 570 99 90 bądź e-mailowo
na
adres:
agropolska@basf.com).

§ 4 NAGRODY
1.

Uczestnikowi, który prawidłowo wypełni Zgłoszenie oraz spełni warunki niniejszego Regulaminu, zostanie
przyznana Nagroda (dalej Nagroda lub Nagrody) w postaci karty upominkowej Orlen:
a.
za każde zarejestrowane i zakupione pełne 5 kg produktu Bellis, przyznana nagroda (dalej
„Nagroda”) w postaci 1 (słownie: jednej) karty upominkowej Orlen o wartości 65 PLN ,
b.
za każde zarejestrowane i zakupione łącznie 1 litr Kinto Plus i 3 litry Pontos, przyznana
nagroda (dalej „Nagroda”) w postaci 1 (słownie: jednej) karty upominkowej Orlen o wartości 50 PLN ,
przy czym jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Nagród za zakup
łącznie Kinto Plus i Pontos
która to Nagroda zostanie dostarczona za pośrednictwem autoryzowanego Spedytora – na zlecenie i koszt
Organizatora – pod adres podany w Zgłoszeniu. Uczestnik zobowiązany jest do pokwitowania odbioru
Nagrody.

2.

Szczegółowe zasady dot. możliwości realizacji Nagrody na stacjach benzynowych określa Regulamin Karty
Upominkowej Dostępny pod adresem https://dlakierowcow.orlen.pl/karta-upominkowa

3.

Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom na podstawie Zgłoszeń, przesyłanych elektronicznie za
pośrednictwem strony internetowej www.agro.basf.pl, w okresie trwania Promocji.

4.

W przypadku, kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od Uczestników
podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie "ubruttowiona" i nagroda w Promocji
składać się będzie wówczas z Nagrody oraz z nagrody pieniężnej w wysokości 11,11 % wartości przyznanej
Nagrody. Przed wydaniem nagród, Organizator potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją do właściwego
urzędu skarbowego na poczet 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

5.

Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników zawarte są w
dokumencie: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji „Zyskaj paliwo z BASF
jesienią!”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dokument ten zostanie przekazany
Uczestnikom Programu wraz z Formularzem Zgłoszeniowym.
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2.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie następowało zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 6 PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od daty otrzymania
Nagrody (najpóźniej do dnia 15.12.2022. r.). Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej listownie na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: Reklamacja Promocji - „Zyskaj paliwo z
BASF jesienią!” (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora).

3. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika reklamacji zostaje wydana przez Organizatora
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie wysłana do Uczestnika.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.agro.basf.pl i możliwy do pobrania
oraz, na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

2.

Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 2017 roku
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1740).”

3.

Wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej, oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.

4.

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik 1.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji „Zyskaj jesienią paliwo
z BASF!”
(dalej „Promocja”)
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe koordynatora danych osobowych oraz administratora są
dostępne na stronie internetowej: https://www.basf.com/global/en/legal/data-protection-atbasf.html
2. Odbiorcami danych osobowych są – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych – firma lub firmy spedycyjne, które będą realizowały dostawę Nagród do Uczestników:
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do następujących celów:
a. realizacji Promocji, w szczególności: rejestracji Uczestników, przetwarzania nadesłanych
dokumentów oraz przyznawania i dostarczania Nagród,
b. archiwizacji, w tym prowadzonej na potrzeby podatkowe;
c. marketingu, przekazywania informacji handlowych oraz promocji produktów i usług BASF
(wyłącznie na podstawie osobno udzielonej zgody).
d. przyjmowania i rozpatrywania ew. reklamacji dotyczących realizacji Promocji;
e.

Analizy biznesowej. Oznacza to, że Administrator 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
Administrator prowadzi z Uczestnikiem. Ponadto business intelligence pozwala
Administratorowi optymalizować nasze 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 przez okres jednego roku od daty zakończenia Promocji.
b. dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 3 lit. b. i d powyżej, będą
przechowywane nie dłużej niż przez okres sześciu lat od zakończenia Promocji.
c. dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 3 lit. c. 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 powyżej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie
zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji oraz uzasadniony interes Organizatora jakim
jest obrona przed roszczeniami;
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. d powyżej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes
Organizatora jakim jest obrona przed roszczeniami;
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d. dla celu określonego w punkcie 3 lit. b powyżej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wykonanie obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze;
e. dla celu określonego w punkcie 3 lit. e art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes
administratora danych.
6. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Uczestników:
a. Nazwa Uczestnika,
b. dokładny adres oraz adres do wysyłki Nagród;
c. imię i nazwiska osoby wypełniającej Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika,
d. numeru telefonu kontaktowego
e. adresu e-mail – na potrzeby ewentualnego kontaktu ze strony Organizatora Promocji w
celu osobistego lub pocztowego dostarczenia Nagród
f. informacje o powierzchni upraw
g. numer NIP
Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Uczestników Promocji.
Dane zbierane i określone w pkt f i g są podawane dobrowolnie przez Uczestnika (nie warunkują udziału
w Promocji) i przetwarzane jedynie w celach marketingowych.
7. 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.
8. 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.
9. Jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia
zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W naszej firmie dostęp do danych osobowych Uczestników otrzymają tylko osoby i organy, które
potrzebują tych danych do realizacji wymienionych wyżej celów.
11. Dostęp do danych osobowych uzyska m.in. - „Oskar Wegner" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
(adres: Al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin), w celu realizacji Promocji na zasadach
określonych w Regulaminie.
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.
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W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów współpracujemy także z usługodawcami.
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.
Dalsze informacje, jak również kopię podjętych kroków, można uzyskać od osób upoważnionych
do kontaktu wskazanych powyżej.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, ,
oznaczało będzie brak możliwości uczestniczenia w Promocji.
13. Decyzje podejmowane w sprawie Uczestników nie będą opierały się wyłącznie na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani na profilowaniu.
14. 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.
15. 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 NadreniiPalatynatu (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit RheinlandPfalz).
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
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Załącznik nr 2
Formularz Zgłoszeniowy do Promocji „Zyskaj jesienią paliwo z BASF jesienią!”
(dalej „Promocja”)
Nazwisko/Nazwa Uczestnika Promocji : ………………………………………………………………..……………….
Adres Uczestnika Promocji :
………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby podpisującej niniejszy Formularz w imieniu Uczestnika Promocji :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego :………………………………………………………………………………………..
Adres mailowy …………………………………………………………………………………………………………………
Adres na jaki ma być dostarczona Nagroda : ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Powierzchnia gospodarstwa ………………………..*
Powierzchnia jabłoni …………………………………..*
Powierzchnia gruszy……………………………….*
Powierzchnia zbóż…………………………………..*
Powierzchnia rzepaku……………………………….*
NR NIP …………………………*
*podanie powyższych danych jest dobrowolne, ich nie podanie nie warunkuje uczestnictwa w Promocji
Zgłoszenie zakupu Produktów Promocyjnych dokonanego w Okresie Promocji (kopie dowodów zakupu zostały
dołączone do niniejszego Zgłoszenia) :
Nazwa
Produktu
Premiowanego

Nr dokumentu zakupu

Data
zakupu

Zakupiona
kilogramów/litrów

ilość

Deklaracja przystąpienia do Promocji
Deklaruję przystąpienie do Promocji „Zyskaj paliwo z BASF jesienią” na zasadach określonych w Regulaminie
ww. Promocji. Oświadczam, że znana jest mi treść tego Regulaminu oraz, że w pełni go akceptuję.
Data……………………………………………..

Podpis………………………………………………..

Zapoznałem się z treścią przekazanego mi dokumentu: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Uczestników Promocji Zyskaj paliwo z BASF jesienią!«”
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 w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa) w celach
marketingowych, przesyłania informacji handlowych dotyczących promocji produktów i usług, będących
przedmiotem działalności BASF Polska sp. z o.o. oraz na przekazanie przez BASF Polska Sp. z o.o. moich
danych osobowych, wyłącznie w tym samym celu, podmiotom należącym do grupy kapitałowej BASF.
Oświadczam, że zgody udzielam dobrowolnie, mając świadomość treści przekazanego mi dokumentu:
„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji Zyskaj paliwo z BASF jesienią” oraz tego,
że udzielenie niniejszej zgody nie stanowi warunku dla udziału w Promocji
Preferowaną przeze mnie metodą kontaktu jest (wybrane proszę zaznaczyć „x”):
rozmowa telefoniczna/sms
e-mail
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list
Data…………………………………………….

Podpis………………………………………………………
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