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REGULAMIN PROMOCJI 

„Prenumerata top agrar Polska w cenie Raportu Stanu Pola” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Promocji „Prenumerata top agrar Polska w cenie Raportu Stanu Pola”, zwanej 

dalej „Promocją” jest QZ Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ozimskiej 72 A, w Opolu (45-310), 

KRS nr 0000729698, NIP: 7543181251, REGON: 380080190, dane kontaktowe: tel: 535 575 383,  

e-mail: mógłbyś ogarnąć maila typu hello@raportstanupola.pl, zwana dalej „Organizatorem”  

1.2. Promocja jest organizowana w okresie od dnia 01.03.2021r. do dnia 01.05.2021r. („okres objęty 

Promocją”), lub do wyczerpania puli promocyjnej w liczbie 100 sztuk raportów albo do odwołania 

w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, o czym Organizator powiadomi na stronie 

internetowej Promocji.  

1.3. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Promocji.  

1.4. Promocja prowadzona jest we współpracy z Partnerem, którym jest Polskie Wydawnictwo 

Rolnicze Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Metalowej 5, w Poznaniu (60-118), KRS: 0000101146,  

NIP 7780164903, Regon: 630175513 (wydawcą m.in. miesięcznika top agrar Polska). 

1.5. Przedmiotem Promocji jest Produkt: Raport Stanu Pola – przez który rozumie się bieżące informacje 

udostępniane w postaci pliku.pdf na podany adres e-mail, dotyczące stanu pól uprawnych objętych 

monitoringiem, na podstawie technologii obrazowania satelitarnego (dalej również, jako „RSP”). 

1.6. Promocja jest przeznaczona dla posiadaczy gospodarstw rolnych - podmiotów prowadzących 

działalność rolniczą, zainteresowanych zwiększeniem efektywności ich upraw rolnych, zwanych dalej 

„Uczestnikami”. 

1.7. Celem akcji jest promocja Organizatora i jego Produktu: Raport Stanu Pola, a przez  

to rozpowszechnienie informacji o Produkcie oraz zwiększenie popytu na ten Produkt i zwiększenie 

jego sprzedaży. 

1.8. Promocja polega na prawie do zakupu Produktu dla minimum 30 ha pól uprawnych należących 

do gospodarstwa Uczestnika objętych docelowym monitoringiem w ramach RSP, po cenie 

zgodnej z cennikiem obowiązującym u Organizatora, podanym na stronie internetowej: 

https://sklep.raportstanupola.pl, która to cena w okresie objętym Promocją obejmuje również 

prenumeratę miesięcznika top agrar Polska na okres 12 miesięcy od daty zakupu w/w Produktu.  

1.9. Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

2. WARUNKI PRZEBIEGU PROMOCJI 

2.1. Organizator we współpracy z Partnerem rozpowszechnia informacje o Promocji m.in. za pomocą ulotek 

umieszczonych w kolejnych wydaniach miesięcznika top agrar Polska wydawanych w miesiącach 

objętych okresem Promocji.  

2.2. Dla skorzystania z Promocji nie jest wymagane posiadanie ulotki, o której mowa w pkt. 2.1.  

2.3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik dokonuje zakupu Produktu odpowiadającego w/w warunkom  

za pośrednictwem Serwisu https://sklep.raportstanupola.pl. 

2.4. Okres 12 miesięcy prenumeraty promocyjnej miesięcznika top agrar Polska liczony będzie  

w następujący sposób:  

a) od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu zakupu Produktu, jeśli zakup miał miejsce 

 w dniach od  1 do 7  danego miesiąca  

b) od drugiego miesiąca następującego po miesiącu zakupu Produktu, jeśli zakup miał miejsce  

w dniach od 7 do ostatniego dnia danego miesiąca.  

2.5. Następnie Uczestnik zatwierdza w odpowiednim polu wybór Produktu i kontynuuje zakup na ogólnych 

zasadach obowiązujących dla sklepu internetowego https://sklep.raportstanupola.pl .  

2.6. Wyrażając wolę skorzystania z Promocji, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w celu wykonania 

przez Organizatora zobowiązania do sprzedaży i dostawy Produktu wraz z prenumeratą miesięcznika 

top agrar Polska, Organizator udostępnia Partnerowi dane osobowe Uczestnika w zakresie:  

imię i nazwisko i/lub nazwa Uczestnika oraz adres korespondencyjny do wysyłki miesięcznika objętego 

promocyjną prenumeratą.  
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2.7. Wysyłką miesięcznika top agrar Polska do Uczestnika na wskazany przez niego adres 

korespondencyjny, w ramach otrzymanej prenumeraty, zajmuje się bezpośrednio Partner.  

2.8. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zapłata przez Uczestnika pełnej ceny za Produkt objęty 

Promocją. 

2.9. Niniejsza Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, akcjami zakupowymi dot. Produktu.  

 

3. WARUNKI ZMIANY DANYCH KONTATKOWYCH DO WYSYŁKI RSP lub PRENEUMRATY 

ALBO WARUNKI REZYGNACJI 

3.1. W razie rezygnacji przez Uczestnika z RSP w trakcie rocznego okresu, na jaki opiewa zakupiony przez 

Uczestnika Produkt w ramach Promocji, prenumerata miesięcznika top agrar Polska pozostaje aktualna 

na warunkach wskazanych w Promocji. Cena zapłacona przez Uczestnika za Produkt nie polega 

zwrotowi w żadnej części.  

3.2. Uczestnik może również w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty objętej Promocją, bez wpływu 

na zakupiony w ramach Promocji RSP.  

3.3. W celu rezygnacji  

a) z RSP zakupionego w ramach Promocji Uczestnik powinien wysłać odpowiednie oświadczenie  

na adres e-mail Organizatora: hello@raportstanupola.pl albo skontaktować się z Organizatorem 

pod numerem telefonu: 535 575 383. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo 

kontaktu zwrotnego z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia przyczyn rezygnacji.  

b)  z prenumeraty top agrar Polska otrzymanej wraz z zakupionym w ramach Promocji Produktem, 

Uczestnik powinien wysłać odpowiednie oświadczenie do Polskiego Wydawnictwa Rolniczego 

Sp. z o.o. na adres e-mail: czytelnik@topagrar.pl albo skontaktować się z Wydawnictwem  

pod numerem telefonu: (61) 869 06 90. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu zwrotnego  

z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia przyczyn rezygnacji 

3.4. W razie zmiany danych adresowych,  

a) adresu e-mail, na który ma być wysyłany zakupiony RSP, Uczestnik powinien wysłać 

odpowiednie oświadczenie na adres e-mail Organizatora: hello@raportstanupola.pl  

albo skontaktować się z Organizatorem pod numerem telefonu: 535 575 383  

b) adresu korespondencyjnego, pod który ma być wysyłana prenumerata Uczestnik powinien  

wysłać odpowiednie oświadczenie do Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o.  

na adres e-mail: czytelnik@topagrar.pl albo skontaktować się z Wydawnictwem pod numerem 

telefonu: (61) 869 06 90.  

3.5. Postanowienia pkt. 3.1. oraz 3.2. nie mają wpływu na prawo do odstąpienia od umowy zawartej  

na odległość, uregulowane poniżej w artykule 4 niniejszego Regulaminu.  

 

4. PRAWO ODSTĘPIANIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  

4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287): 

a) Uczestnik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, a także  

b) Uczestnik będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością 

gospodarczą lub rolnicza, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej  

przez Uczestnika działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy  

bez podania przyczyn. 

4.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany 

jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu 

udostępnionym mu przez Sprzedawcę na stronie Serwisu, albo złożyć stosowne oświadczenie w tym 

przedmiocie drogą elektroniczną w drodze korespondencji e-mail albo za pomocą formularza 

kontaktowego na stronie Serwisu. Odstąpienie od umowy możliwe jest również przez przesłanie 

stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy.  
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4.3. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Uczestnika płatności – jeśli takie miały 

miejsce w zw. z zwarcie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu zostaną przekazane 

na rachunek bankowy Uczestnika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy. 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  

5.1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie  

z postanowieniami 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) i ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  

w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.) . Administratorem danych osobowych przetwarzanych 

na potrzeby Promocji pozostaje Uczestnik Promocji, który będzie przetwarzał dane osobowe 

Uczestnika na zasadach objętych klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej 

https://raportstanupola.pl/polityka-prywatnosci/ 

5.2. Uczestnik m.in. przyjmuje do wiadomości, iż Organizator w celu wykonania warunków Promocji  

w zw. z zakupem przez Uczestnika Produktu wraz z prenumeratą promocyjną miesięcznika top agrar 

Polska, udostępni dane osobowe Uczestnika Partnerowi w zakresie i celu niezbędnym do wysyłki przez 

Partnera miesięcznika top agrar Polska bezpośrednio na rzecz Uczestnika.  

5.3. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., jako odrębny administrator danych osobowych będzie 

przetwarzać dane Uczestników Promocji w celu realizacji usługi prenumeraty top agrar Polska. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Wydawnictwo znajdują się w Polityce 

prywatności dostępnej na stronie internetowej serwisu top agrar Polska pod adresem: 
https://www.topagrar.pl/polityka-prywatnosci/ 

5.4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym zakresie, do przetwarzania danych osobowych 

Uczestnika przez Organizatora w zw. z zakupem Produktu, zastosowanie mają również odpowiednie 

postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Raport 

Stanu Pola, dostępny na stronie internetowej: https://sklep.raportstanupola.pl . 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Pełny regulamin Promocji dostępny jest na stronie Promocji: https://raportstanupola.pl/konkurs/ . 

Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe 

mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6.2. W sprawach nieuregulowanych związanych z zakupem Produktu, zastosowanie znajduje Regulamin 

świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Raport Stanu Pola, dostępny  

na stronie internetowej: https://sklep.raportstanupola.pl . 

6.3. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, jego Partnera i Uczestników Promocji.  

6.4. Udział w Promocji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych 

w niniejszym Regulaminie. 

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania 

Promocji, zwłaszcza w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia, zaktualizowania 

lub zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie  

po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik  

nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie 

zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie – poprzez pisemne oświadczenie o rezygnacji  

z uczestnictwa i przesłanie go pocztą na adres siedziby Organizatora. 

6.6. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 

Promocji. 

6.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2021r. 
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