REGULAMIN PROGRAMU
„PREMIUMBOX PLUS 2020”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem programu odbywającego się pod nazwą „PREMIUMBOX PLUS 2020”,
[„Program”] jest przedsiębiorca działający pod firmą Monsanto Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000027649, NIP 526-10-13-151, wysokość kapitału zakładowego
72.421.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Koordynatorem Programu jest: Martis S.A., ul. Szańcowa 66, 01-458 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000283887, NIP 525-18-88-451, wysokość kapitału zakładowego 500 000
złotych w całości wpłacony, zwana dalej „Koordynatorem”.
1.3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Program obejmuje jedynie zakup następujących produktów [„Produkty”], opatrzonych
kodami promocyjnymi, o których mowa w pkt. 4.1., preparaty Roundup PowerMax 720
oraz Roundup Flex 480 wyłącznie w następujących opakowaniach zbiorczych
[„Opakowanie
Zbiorcze”]
lub
opakowaniach
jednostkowych
[„Opakowanie
Jednostkowe”]:
1.4.1. w przypadku Produktu Roundup PowerMax 720: Opakowania Zbiorcze
składające się z 55 opakowań jednostkowych tego samego Produktu o
wadze 10 kilogramów;
1.4.2. w przypadku Produktu Roundup Flex 480: Opakowania Jednostkowe o
pojemności 200 (dwieście) litrów.
1.5.

Tekst Regulaminu Programu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania
w siedzibie Koordynatora - Martis S.A. przy ul. Szańcowej 66, 01-458 Warszawa oraz
na stronie internetowej Programu www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus

1.6. Czas trwania Programu obejmuje okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia 21.01.2021 r. (z
uwzględnieniem postępowania reklamacyjnego). Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział
w Programie od dnia 01.03.2020 r. do dnia 30.09.2020 r., zgodnie z postanowieniami
3.1 i 3.3. oraz dokonywać rejestracji kodów promocyjnych, o których mowa w pkt. 4.1.,
od dnia 01.03.2020 r. do dnia 15.11.2020 r.
1.7. Produkty zawierające kody promocyjne będą dostępne w sprzedaży do wyczerpania
zapasów.
2.

UCZESTNICY PROGRAMU

2.1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646.) (tj. osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez
nich działalności gospodarczej), dokonujący zakupu Produktów w związku z
prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, prowadzący punkt sprzedaży
detalicznej, którego oferta obejmuje sprzedaż produktów Roundup, po przystąpieniu do
Programu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1. i pkt. 3.3.
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2.2. Uczestnikami Programu nie mogą być: przedsiębiorcy będący pracownikami oraz
członkami władz Organizatora lub Koordynatora, a także przedsiębiorcy będący
członkami najbliższej rodziny wyżej wskazanych osób. Uczestnikami Programu nie
mogą być konsumenci w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 2.2 powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
2.4. Osoba fizyczna, która zgłasza udział w Programie, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, zgłasza udział danego przedsiębiorcy w Programie, a nie swój
własny.
3.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

3.1. Do Programu może przystąpić każdy podmiot, wymieniony w pkt. 2.1 Regulaminu,
zwany dalej „Uczestnikiem”, który w okresie od dnia 01.03.2020 r. do 30.09.2020 r.
zarejestruje się w Programie wysyłając na adres Koordynatora następujące dokumenty:
3.1.1. prawidłowo, kompletnie i zgodnie z prawdą wypełniony oraz podpisany
formularz zgłoszeniowy, zawierający w szczególności następujące dane:
a.

dane Uczestnika: nazwa firmy, dokładny adres Uczestnika (ulica,
numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy,
województwo), numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Uczestnika
(jeżeli dotyczy), numer NIP Uczestnika, numer REGON Uczestnika,
imię i nazwisko oraz stanowisko osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania Uczestnika (zgłaszającej/ych udział Uczestnika w
Programie), adres e-mail Uczestnika, numer telefonu Uczestnika oraz
numer faksu Uczestnika,

b.

dane punktu sprzedaży detalicznej Uczestnika (dalej „Sklep”): nazwa
Sklepu, dokładny adres Sklepu (ulica, numer domu, numer lokalu,
miejscowość, kod pocztowy, województwo), numer telefonu Sklepu
oraz numer faksu Sklepu, w przypadku zgłaszania więcej niż jednego
Sklepu przez danego Uczestnika, Uczestnik powinien wskazać
oddzielnie dane każdego ze Sklepów,

c.

oświadczenie dotyczące braku powiązań Uczestnika z jednostkami
państwowymi lub samorządowymi w brzmieniu określonym przez
Organizatora lub oświadczenie dotyczące braku stosunku pracy
łączącego Uczestnika z jednostką państwową lub samorządową,

d.

w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną - oświadczenie, że
Uczestnik nie należy do grona osób wymienionych w pkt. 2.2 i 2.3,

e.

zgodę na udział w Programie oraz na przetwarzanie danych
Uczestnika, w tym danych osobowych na cele związane z Programem,
w brzmieniu określonym przez Organizatora,

f.

zgodę osoby fizycznej zgłaszającej udział danego Uczestnika do
Programu, na przetwarzanie jej danych osobowych na cele związane z
Programem, w brzmieniu określonym przez Organizatora,

g.

zgodę na otrzymywanie na wskazany w adres e-mail niezamówionych
informacji handlowych, w tym za pomocą automatycznych systemów
wywołujących, w brzmieniu określonym przez Organizatora,

h.

w przypadku Uczestników – osób fizycznych zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności
gospodarczej, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz
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adres e-mail) na cele marketingowe Organizatora, w brzmieniu
określonym przez Organizatora,
i.

podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Uczestnika oraz
pieczątka firmowa Uczestnika,

3.1.2. kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Uczestnika
3.1.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika, jeżeli formularz
zgłoszeniowy jest podpisywany przez osobę inną niż osoba upoważniona do
reprezentacji Uczestnika, wskazana w odpisie z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
3.1.4. w przypadku Uczestnika posiadającego powiązania z jednostkami
państwowymi lub samorządowymi lub będącego pracownikiem instytucji
państwowej lub samorządowej, dodatkowo oświadczenie w brzmieniu
określonym przez Organizatora,
dalej „Zgłoszenie” (decyduje data otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora).
3.2. Formularz zgłoszeniowy jest
www.premiumbox.monsanto.pl.

udostępniony na stronie internetowej

Programu

3.3. W przypadku podmiotu, wymienionego w punkcie 2.1 Regulaminu, który (a) był
uczestnikiem programów PREMIUMBOX PLUS zorganizowanych przez Organizatora
na podstawie regulaminów obowiązujących w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia
21.01.2020 r. ("Programy 2013-2019") zwanych dalej „Dotychczasowymi Programami”
oraz (b) posiada indywidualny login oraz hasło umożliwiające logowanie się na stronie
Programu www.premiumbox.monsanto.pl, przystąpienie przez taki podmiot do
Programu ("Zgłoszenie") nastąpi poprzez wypełnienie w okresie od 01.03.2020 r. do
30.09.2020 r. udostępnionego na stronie internetowej www.premiumbox.monsanto.pl
formularza dla uczestników Dotychczasowych Programów PREMIUMBOX PLUS
obejmującego:
3.3.1. oświadczenie o akceptacji przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu, w
brzmieniu wskazanym w formularzu;
3.3.2. oświadczenie o aktualności wszystkich danych podanych przez Uczestnika w
związku z Dotychczasowym Programem lub – w przypadku zmiany danych –
złożenia wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 3.8 poniżej;
3.3.3. oświadczenie o wyrażeniu przez Uczestnika zgody, o której mowa w pkt 3.1.1. lit.
e, na udział w Programie oraz na przetwarzanie danych Uczestnika, w tym
danych
osobowych
na
cele
związane
z
Programem
w brzmieniu określonym przez Organizatora.
Po dokonaniu przez Uczestnika Zgłoszenia do Programu w sposób określony w pkt
3.3.1-3.3.3., login oraz hasło Uczestnika, którym posługiwał się w Dotychczasowym
Programie, w tym loginy i hasła, o których mowa w pkt 3.7, mogą być wykorzystywane
w Programie. Postanowienia pkt 3.7 zdanie trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio.
3.4. Nieważne jest Zgłoszenie Uczestnika, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego
danychosobowychnapotrzebyProgramu,zgodniezustawązdnia29sierpnia1997rokuoochroniedanychosobowych(tekstjednolityDz.U.z2014r.,poz.1182zpóźn.zm.)UstawąoOchronieDanych
Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 100).
3.4.3.5.
Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe uniemożliwiają udział w
Programie. Zgoda, o której mowa w pkt. 3.1.1 lit. g i h jest dobrowolna. Brak
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którejkolwiek zgody, o której mowa w pkt. 3.1.1 lit. g i h nie powoduje nieważności
Zgłoszenia.
3.5.3.6.

Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie.

3.6.3.7.
Przyjęcie Zgłoszenia do Programu zostanie potwierdzone wygenerowaniem
dla Uczestnika indywidualnego loginu oraz hasła umożliwiającego logowanie się na
stronie Programu www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus Login oraz hasło
zostaną przekazane na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji. Wszelkie
działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym aktualizacja
danych Uczestnika, traktowane są jako działania Uczestnika. Uczestnik ponosi
odpowiedzialność za ujawnienie loginu i hasła podmiotom trzecim.
3.7.3.8.
Uczestnik zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych poprzez aktualizację
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Programu
www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus w trakcie uczestnictwa w Programie,
zgodnie ze stanem rzeczywistym. Uczestnik powinien wydrukować i wypełnić formularz
wpisując aktualne dane oraz przesłać podpisany formularz na adres Koordynatora
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
3.8.3.9.
Organizator ma prawo zweryfikować prawdziwość danych podanych przez
Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub jego aktualizacji i zażądać dostarczenia w
tym celu dodatkowych danych i dokumentów przez Uczestnika. W przypadku podania
przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator ma prawo wypowiedzieć
Uczestnikowi udział w Programie.
4.
4.1.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD
Unikalny kod alfanumeryczny [„Kod”] znajduje się:
4.1.1. w przypadku Opakowań Zbiorczych: na naklejce z Kodem lub pod zdrapką,
które ukryte są wewnątrz Opakowania Zbiorczego Produktów Roundup
PowerMax 720. Zapoznanie się z Kodem nie jest możliwe bez otworzenia
Opakowania Zbiorczego Produktów usunięcia części perforacyjnej ze zdrapki
lub folii ochronnej z naklejki;
4.1.2. w przypadku Opakowań Jednostkowych Roundup Flex o pojemności 200
litrów: na zdrapce z Kodem, która jest umieszona na oryginalnej etykiecie
Produktu. Zapoznanie się z Kodem z Opakowania Jednostkowego nie jest
możliwe bez usunięcia folii ochronnej ze zdrapki.

4.2. Uczestnik Programu nabywa prawo do otrzymania nagrody, po łącznym spełnieniu się
następujących przesłanek:
4.2.1. do dnia 15.11.2020 r. Uczestnik dokona zakupu co najmniej 1 (jednego)
Opakowania Zbiorczego Produktu Roundup PowerMax 720, wskazanego w
pkt. 1.4.1 i lub Opakowania Jednostkowego Produktu Roundup Flex 480,
wskazanego w pkt. 1.4.2, wskazanego w pkt 1.4.3 zawierającego Kod;
4.2.2. w okresie od dnia 01.03.2020 r. do dnia 15.11.2019 r. Uczestnik zarejestruje
w Programie 1 (jeden) unikalny Kod z naklejki lub zdrapki znajdującej się na
poszczególnym Opakowaniu Zbiorczym lub Opakowaniu Jednostkowych
Produktów.
4.3. Przed rejestracją pierwszego Kodu, Uczestnik powinien dokonać pełnej rejestracji w
Programie zgodnie z punktem 3. Następnie w celu rejestracji Kodu Uczestnik powinien
zalogować się na stronie Programu www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus
korzystając z przekazanego przez Organizatora loginu oraz hasła.
4.4. Każdy Kod może być zarejestrowany tylko jeden raz.
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4.5. Nagrodą za zarejestrowanie 1 Kodu, zgodnie z pkt. 4.2.2., jest nagroda pieniężna w
wysokości:
4.5.1. 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych, w przypadku Kodu z Opakowania
Zbiorczego Roundup PowerMax 720;
4.5.2. 350,00 (trzysta pięćdziesiąt) złotych, w przypadku Kodu z Opakowania
Jednostkowego Roundup Flex 480 o pojemności 200 litrów.
4.6. W przypadku zarejestrowania przez Uczestnika wielokrotności 1 Kodu, Uczestnik ma
prawo do tylu nagród, ile prawidłowo zarejestruje wielokrotności 1 Kodu, z
uwzględnieniem zasad w pkt. 4.2.2.
4.7. Nagroda przekazana będzie danemu Uczestnikowi:
4.7.1.

w postaci zasilenia karty przedpłaconej na okaziciela kwotą wskazaną w pkt.
4.5 w zależności od zarejestrowanego Kodu lub jej wielokrotnością – w
przypadków Uczestników, którzy nie są licencjonowanymi dystrybutorami
produktów Monsanto. Karta wysłana zostanie listem poleconym na adres
Uczestnika podany w Zgłoszeniu po uzyskaniu przez Uczestnika prawa do
pierwszej nagrody w ramach Programu. Każda kolejna nagroda wydawana
temu samemu Uczestnikowi będzie przekazywana w postaci przekazania na
kartę przedpłaconą Uczestnika środków w wysokości wskazanej w pkt. 4.5 w
zależności od zarejestrowanego Kodu lub jej wielokrotnością, w przypadku
zebrania przez Uczestnika 1 Kodu lub wielokrotności 1 Kodu,

4.7.2. w drodze kompensaty faktur – w przypadku Uczestników będących
licencjonowanymi dystrybutorami produktów MonstantoMonsanto, z którymi
Organizator podpisał stosowne umowy dystrybucyjne –przy czym kwota do
kompensaty obejmuje środki w wysokości wskazanej w pkt. 4.5 w zależności
od zarejestrowanego Kodu lub jej wielokrotnością, w przypadku zebrania
przez Uczestnika 1 Kodu lub wielokrotności 1 Kodu.
4.8.

Wydanie nagród dla Uczestników - w postaci karty przedpłaconej lub odpowiednio
poprzez dokonanie kompensaty faktur, którzy prawidłowo zarejestrowali się w
Programie oraz zarejestrowali 1 Kod lub jego wielokrotność nastąpi w następujących
terminach:
4.8.1. do 30.06.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 31.05.2020 r.
4.8.2. do 30.09.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 31.08.2020 r.
4.8.3. do 16.12.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 15.11.2020 r.
Wydawanie nagród poprzez dokonanie kompensaty faktur – będzie następowało w
terminach, o których mowa wyżej – jeżeli w takich terminach Uczestnik – będący
licencjonowanym dystrybutorem produktów Monsanto doręczył poszczególne faktur
do potrącenia, a w przypadku braku takich faktur w odpowiednich terminach lub nie
wystarczających do potrącenia kwot wynikających z faktur – aż do momentu, kiedy
nastąpi potrącenie pełnej wysokości uzyskanej przez takiego Uczestnika nagrody z
fakturami Uczestnika przedstawianymi w innych terminach.

4.9. Karta przedpłacona jest kartą na okaziciela. Data ważności karty przedpłaconej jest
wskazana na przedmiotowej karcie. W przypadku kiedy okres ważności karty
przedpłaconej będzie upływać przed datą zakończenia Programu, wówczas
Uczestnikowi zostanie przekazana nowa karta na zasadach określonych w
Regulaminie, z uwzględnieniem, że okres ważności nowej karty nie upłynie wcześniej
niż 6 miesięcy od daty zakończenia Programu. Środki zgromadzone na karcie
przedpłaconej, której okres ważności upłynął przed datą zakończenia Programu,
przechodzą na nową kartę przedpłaconą do wykorzystania wyłącznie w ramach okresu
trwania Programu określonego w pkt. 1.6.
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4.10. Kartę przedpłaconą należy aktywować zgodnie z instrukcją wskazaną w liście
przesłanym wraz kartą przedpłaconą oraz na stronie internetowej Programu
www.premiumbox.monsanto.pl
4.11. Szczegółowe zasady korzystania z karty przedpłaconej określone są w dokumentach
„regulamin” oraz „tabela prowizji” dostępnych na stronie www.premiumbox.monsanto.pl
4.12. W przypadku Uczestnika, który brał udział w Dotychczasowym Programie i który
wypełniając formularz wskazany w pkt 3.3. złoży Organizatorowi oświadczenie, że
posiada ważną kartę przedpłaconą wydaną w Dotychczasowym Programie, nagroda
przyznana w Programie będzie wydana na taką kartę przedpłaconą. W przypadku
upływu okresu ważności karty przedpłaconej Uczestnikowi zostanie wydana nowa karta
na zasadach określonych w tym Regulaminie. Środki zgromadzone na karcie
przepłaconej, której okres ważności upłynął, nie przechodzą na nową kartę
przedpłaconą.
4.13. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody związane z
niemożliwością korzystania z karty przedpłaconej przez Uczestnika z przyczyn
leżących po stronie banku wydającego kartę przedpłaconą. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za naliczane przez bank wydający kartę przedpłaconą opłaty
związane z korzystaniem z karty przedpłaconej – opłaty takie ponosi Uczestnik.
4.14. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. .
4.15. W uzasadnionym przypadku poinformowania Organizatora przez Uczestnika o utracie
karty przedpłaconej, w szczególności w wyniku kradzieży lub zagubienia, i złożeniu
przez Uczestnika stosownego pisemnego oświadczenia potwierdzającego te
okoliczności, Uczestnikowi może być wydany duplikat karty przedpłaconej zgodnie z
regulaminem banku, wydającego kartę przedpłaconą.
4.16. Przy odbiorze karty przedpłaconej Uczestnik jest zobowiązany pisemnie potwierdzić
odbiór Karty na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą kartę.
Potwierdzenie odbioru karty powinno być dokonane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Uczestnika. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru
karty uniemożliwia wydanie karty. W przypadku niemożności wydania (odbioru) karty
zgodnie z powyższym trybem Uczestnik traci prawo do nagrody.
4.17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania innej nagrody.
4.18. Uczestnik powinien zachować wszystkie naklejki lub zdrapki z Kodami przez cały czas
trwania Programu. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zakupu Produktów na
żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przekazać przed wydaniem nagrody
oryginalną naklejkę lub zdrapkę z Kodem z tytułu którego Uczestnikowi została
przyznana nagroda oraz przedstawić dowód zakupu Produktu, na którym była
umieszczona przedmiotowa naklejka lub zdrapka. Przekazanie oryginalnej naklejki lub
zdrapki oraz dowodu zakupu powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania od Organizatora w tym zakresie. Organizator ma prawo wstrzymać wydanie
nagrody do momentu otrzymania od Uczestnika oryginalnej naklejki lub zdrapki z
Kodem oraz dowodu zakupu. Nie przysłanie przez Uczestnika dowodu zakupu oraz
oryginalnej naklejki lub zdrapki z Kodem z tytułu którego Uczestnikowi została
przyznana nagroda, powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.
4.19. W przypadku kiedy po wypłaceniu nagrody na rzecz Uczestnika powstanie
uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik wszedł w posiadanie Kodu (w związku z
podaniem którego uzyskał prawo do tej nagrody) w sposób nieuczciwy lub niezgodny z
zasadami Regulaminu, wówczas Organizator może zażądać zwrotu takiej nagrody, nie
wydać dalszych nagród przyznanych Uczestnikowi lub pomniejszyć jeszcze
niewypłacone nagrody o kwotę nagrody, z którą było związane podanie Kodu, co do
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którego powstało uzasadnione podejrzenie, że został uzyskany przez Uczestnika w
sposób nieuczciwy lub niezgodny z zasadami Regulaminu.
4.20. W przypadku wielokrotnego błędnego wpisania Kodu Organizator zastrzega sobie
prawo do zweryfikowania dowodu zakupu oraz oryginalności naklejek lub zdrapek.
4.21. W przypadku wpisania tego samego Kodu przez różnych Uczestników, od momentu
wpisania tego samego Kodu po raz drugi zostanie automatycznie zablokowana
możliwość podawania kolejnych Kodów z kont obu Uczestników, którzy podali ten sam
Kod, jak również zostanie wstrzymane wydanie nagrody obu Uczestnikom do czasu
przedstawienia dowodu zakupu oraz oryginalnej naklejki lub zdrapki z Kodem.
Postanowienia pkt. 4.19 i 4.20 stosuje się odpowiednio.
4.22.

Postanowienia ust. od 4.9 do 4.13, ust. 4.15 oraz ust. 4.16 – stosuje się do
Uczestników, którzy nie są licencjonowanymi dystrybutorami produktów Monsanto.

5. STRONA www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus
5.1.

W czasie trwania Programu będzie działała strona internetowa Programu
www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus dostępna po zalogowaniu wyłącznie
dla Uczestników. Na tej stronie dostępne będą dla Uczestników:
5.1.1. regulamin Programu,
5.1.2. możliwość rejestracji Kodów,
5.1.3. możliwość edycji danych Uczestnika,
5.1.4. informacje o produktach.

6.

USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

6.1. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez
wysłanie wypełnionego Formularza Rezygnacji, dostępnego na stronie internetowej
Programu www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus
6.2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w
Programie w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa powyżej uznaje się w
szczególności:
6.2.1. naruszenie przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu,
6.2.2. jeżeli działalność Uczestnika godzi w dobre imię lub interesy Organizatora,
6.2.3. jeżeli Uczestnik
szczególności:

przestał

spełniać warunki udziału w Programie,

a.

zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lub

b.

zmienił profil prowadzonej działalności gospodarczej, lub

w

6.2.4. stwierdzenie jakichkolwiek innych nieprawidłowości, które mogą być uznane
jako postępowanie niewłaściwe w trakcie trwania Programu, w szczególności:
a.

uzasadnionego podejrzenia, że Kody zdobywane są w sposób
nieuczciwy lub niezgodny z zasadami Regulaminu lub w jakikolwiek
inny sposób budzący wątpliwości co do istnienia podstawy przyznania
nagrody.

6.3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia
udziału w Programie.
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7.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Wszelkie reklamacje z tytułu Programu, mogą być składane na adres Organizatora
wskazany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu, na piśmie, nie później niż w terminie do
dnia 31.12.2020 r.
7.2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora,
wskazany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu.
7.3. Organizator, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje, zgłaszającego o zajętym stanowisku,
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7.4. Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Programem Strony będą się starały
rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku, gdyby nie doszło do polubownego
rozwiązania sporu, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

10.8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU
10.1.8.1.
Dane osobowe osób fizycznych będą zbierane i przetwarzane zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182 z późn.zm.) w celach związanych z Programem. Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia.
Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego
realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia
udziału w Programie.Dane osobowe osób fizycznych, gromadzone są i przetwarzane
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dziennik
Ustaw z 2018 roku, pozycja 100) dla celów związanych z Programem. Organizator jest
administratorem danych osobowych. Każdy z Uczestników ma prawo do dostępu do
swoich danych osobowych, ich uzupełnienia lub zmiany i zażądania ich usunięcia.
Uczestnictwo w niniejszym Programie i tym samym dostarczanie danych osobowych
dla jego celów jest dobrowolne. Dostarczenie danych osobowych jest jednak niezbędne
w celu uczestnictwa w niniejszym Programie.
10.2.8.2.
Uczestnik Programu może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych Organizatora.
10.3.8.3.
Ponadto, Uczestnik Programu może udzielić zgody na wykorzystanie jego
adresu elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie
niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.
11.9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
9.1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Programu ograniczona pozostaje
do wartości nagród, do których Uczestnik jest uprawniony.
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.
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9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia, jak również za pośrednictwem
której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione lub utracone w
sieci Internet, treści przesłane w Zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów
oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług
występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
12.10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE
12.1.10.1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i
terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera, dostawców sieci Internet – listów,
telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do
Organizatora w związku z niniejszym Programem.
12.2.10.2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez
Uczestnika Programu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
12.3.10.3.
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
zmianę
miejsca
zamieszkania/siedziby i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji
Uczestnika Programu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przesłanie
Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z
jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik
traci prawo do nagrody.

13.11. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
13.1.11.1.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Programu. Zmiany w Regulaminie
nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
13.2.11.2.
Zasady i regulamin funkcjonowania serwisu dostępnego na stronie
www.premiumbox.monsanto.pl/premiuboxplus
dostępne są pod adresem
www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus/regulamin-serwisu
13.3.11.3.
Materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, wiążącą moc
mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
13.4.11.4.
Uczestnik przystępując do Programu oświadcza, że akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu.
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