
Regulamin akcji promocyjnej „Ostre cięcie z Miligardem” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin akcji promocyjnej „Ostre cięcie z Miligardem” – zwany dalej „Regulaminem” - ustala zasady 
Promocji oraz określa prawa i obowiązki Uczestników 

2. Akcja Promocyjna – sprzedaż premiowa organizowana jest pod nazwą „Ostre cięcie z Miligardem” zwana 
dalej "Promocją". 

3. Organizatorem promocji jest firma SYMBIOZ Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy Hoża 86/410,    00-682 
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000747841, REGON 381245670, NIP: 701-085-21-45, zwana dalej „Organizatorem” lub „SYMBIOZ”. 
Organizator jest fundatorem nagród w Promocji. 

4. Promocja trwa od dnia 29 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. 
5. Promocja obejmuje zakupy dokonane przez Uczestników w okresie od 5 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r. 

w wybranych punktach handlowych. 
6. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski. 
7. Lista punktów handlowych objętych promocją jest dostępna u Doradców handlowych SYMBIOZ. 
8. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Promocji zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą dwie 

osoby reprezentujące Organizatora. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Promocji. Do jej 
obowiązków należy w szczególności kontrola prawidłowości przeprowadzenia Promocji, zgłaszania 
uczestnictwa, przyznawania nagród oraz rozpatrywanie reklamacji. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez wskazywania 
uzasadnienia. W takim przypadku data wcześniejszego zakończenia zostanie podana przez SYMBIOZ i 
zakomunikowana Uczestnikom Promocji w drodze informacji na stronie internetowej Organizatora. 

§2 WARUNKI PROMOCJI 

1. Z Promocji mogą skorzystać: osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby fizyczne prowadzące działalność 
rolniczą, właściciele lub/i dzierżawcy gospodarstw rolnych, prowadzący osobiście gospodarstwo rolne, 
bądź osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne, których działalność nie obejmuje sprzedaży środków 
ochrony roślin, posiadające adres siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”), które spełnią 
następujące warunki: 
1) w dniach od 5 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. zakupią jednorazowo do własnego użytku: 

a) produkt ICB Pharma pod nazwą „Miligard” za kwotę min. 2.000,00 zł netto lub 
b) produkt ICB Pharma pod nazwą „Miligrad” za kwotę min. 1.500,00 zł netto oraz dodatkowo inny 

produkt firmy ICB Pharma w sumie za ogólną kwotę min. 2.000,00 zł netto. 
2) zakupy muszą być dokonane w wybranych punktach handlowych o których mowa w §1 ust.7  

Regulaminu. 
3) do 31 maja 2021 r. prześlą do Organizatora na adres e-mail: promocja@symbioz.pl kopię dokumentu 

zakupu produktu/ów wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a)-b), 
4) zachowają oryginały dokumentów zakupu, których kopia została przesłana do Organizatora. 

2. Uczestnikami Promocji nie mogą być poniższe podmioty: 
1) Dystrybutor - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, osoba 

prawna prowadząca działalność gospodarczą, będąca dostawcą produktów ICB Pharma do punktów 
sprzedaży prowadzonych przez osoby z §2 ust.2 pkt. 2). 

2) osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

prowadzące działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu punktu sprzedaży oferującego w 

sprzedaży hurtowej lub detalicznej produkty ICB Pharma. 

3. Uczestnik może skorzystać z promocji tylko jeden raz. 

§3 NAGRODA 

1. Nagrodą w Promocji jest sekator jednoręczny kowadełkowy marki VESCO model A6. 
2. Ilość nagród w promocji wynosi 40 sztuk. 
3. Nagroda będzie przyznawana w przypadku spełnienia  warunków opisanych wyżej w §2 lub do czasu 
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wyczerpania puli nagród. 
4. W przypadku gdy pula nagród zostanie wyczerpana Organizator poinformuje o tym na swojej stronie 

internetowej. 
5. Wysyłka nagród będzie realizowana każdorazowo po otrzymaniu przez Organizatora kopii dokumentów 

zakupu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu. 
6. Nagrody będą wydawane do czasu wyczerpania puli nagród. Liczy się kolejność otrzymania przez 

Organizatora kopii dokumentów potwierdzających zakup. 
7. Przekazanie nagrody odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 
9. Prawo do nagrody przysługujące osobom nagrodzonym nie jest zbywalne. 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane 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 (zwane dalej „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – SYMBIOZ Sp. z o.o. 
siedzibą w Warszawie przy Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000747841, REGON 381245670, NIP: 701-085-21-
45. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) świadczenia usługi Promocji, w tym przekazania nagrody oraz innych obowiązków wynikających z 

Regulaminu np. rozpatrywania reklamacji   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
2) marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit f) RODO; 
3) realizacji usługi Newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Promocji, a po tym okresie niezwłocznie usunięte z 
zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek ich przechowywania na podstawie 
przepisów prawa oraz gdy Uczestnik Promocji w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

4. W  przypadku pytań dotyczących Danych osobowych prosimy o kontakt: 

1) Wiadomość e-mail na adres: info@symbioz.pl ; 

2) Telefonicznie pod numer: +48 735-192-410, 

3) Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://symbioz.pl/kontakt/ 

4) Listownie na adres: SYMBIOZ Sp. z o.o. ul. Fabryczna 38A, 24-300 Opole Lubelskie 

5. SYMBIOZ może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z SYMBIOZ 

Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym dla realizacji warunków promocji to jest na przykład w celu 

dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od SYMBIOZ Sp. z o.o. 

(ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych). 

6. Dane osobowe Uczestników, poza celami wskazanymi w niniejszym Regulaminie nie będą w żaden 

sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym 

podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. 
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 
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10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Promocji. Wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Promocji na piśmie w czasie trwania Promocji, 

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wydania przez Organizatora nagrody. 
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej (listem poleconym) na adres SYMBIOZ Sp. z o.o. ul. Fabryczna 38A, 24-300 Opole Lubelskie. 
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora. Reklamacja 

rozpatrywana jest przez Organizatora w  formie pisemnej. 
4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i jego 

akceptacją w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. 
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.symbioz.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie 
Organizatora. 

6. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji określone są w niniejszym Regulaminie oraz we 
właściwych przepisach obowiązującego prawa. Wszelkie informacje dostępne w materiałach 
reklamowych mają charakter informacyjny. 

Organizator Promocji 
SYMBIOZ Sp. z o.o. 

 

http://www.symbioz.pl/

