
REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE
AGROREWOLUCJE SEZON 3

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i pojęcia mają następujące znaczenie:
1) Organizator – łącznie spółka INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, wpisana
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000100441, NIP: 6370112065, REGON:
001341192 oraz GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tarnowie, ul.
Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000075450, NIP: 8730006829, REGON: 850002268 oraz CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w
Nowej Sarzynie (37-310) ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000103271, NIP 8160001828,  Regon 000042352;

2) Koordynator - LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000576937, NIP 5272744071,
REGON 362397570;

3) Regulamin – Regulamin Udziału w Programie Agro-Rewolucje określający zasady i warunki
udziału w Programie, jego przebieg, prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora;

4) Program – Program Agrorewolucje (edycja trzecia) służący promowaniu idei nowoczesnego
rolnictwa realizowanej przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w
Regulaminie;

5) Uczestnik – osoba, która zgłosi swój udział w Programie zgodnie z wytycznymi określonymi w
Regulaminie,

6) Okres Trwania Programu – okres wskazany w §3 ust. 1 Regulaminu;
7) Nagroda – środki do uprawy roślin (nawożenia), stymulatory, środki do ochrony roślin

wytworzone i dostarczone przez Organizatora w ilości pozwalającej na zastosowanie na
maksymalnie 15ha gruntów rolnych;

8) Komisja Programu – osoby będące przedstawicielami Organizatora lub działające na zlecenie
Organizatora, w tym przedstawiciele Koordynatora.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program organizowany jest w celu promowania idei nowoczesnego rolnictwa z
wykorzystaniem produktów wytwarzanych przez Organizatora.

2. Fundatorem Nagrody jest Organizator. Nagrody otrzymają wyłącznie trzej Uczestnicy wyłonieni
przez Komisję Programu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

3. Uczestnictwo w Programie nie gwarantuje otrzymania Nagrody.
4. Organizator ma prawo odwołać Program w każdym czasie bez jakichkolwiek konsekwencji

finansowych wobec Uczestników.
5. Wybór Uczestników, którzy będą przechodzili do kolejnych etapów programu należy wyłącznie do

Organizatora i następuje według kryterium uznaniowości. W pierwszym odcinku Programu
Organizator wybierze trzech Uczestników, którzy będa następnie Uczestnikami wszystkich
odcinków Programu. Wszyscy wybrani Uczestnicy będą uprawnieni do otrzymania Nagrody
zgodnie z umową, o której mowa w § 5 ust. 11 Regulaminu.

6. Przekazanie Nagród nastąpi z zastrzeżeniem własności Organizatora.
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7. Regulamin Programu dostępny jest na www.agrorewolucje.pl.
8. Koordynator odpowiedzialny jest za kompleksową realizację Programu, w tym jego obsługę

techniczną oraz kontakt z Uczestnikami. Organizator uprawniony jest do powierzenia
Koordynatorowi swoich obowiązków określonych Regulaminem zgodnie z zawartą z
Koordynatorem umową.

§3
CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Program będzie realizowany od dnia 20.05.2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać chęć udziału w programie w okresie od dnia 27.05.2022 r. do dnia

12.06.2022 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie, nie będą brane pod uwagę.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik zgłaszający udział w Programie poprzez wysłanie zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku na potrzeby realizacji Programu na
zasadach określonych w Regulaminie.

2. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny z zastrzeżeniem §5 ust. 7.
3. Udział w Programie mogą wziąć osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) posiadają gospodarstwo rolne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na którym prowadzona

jest uprawa roślin,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią Regulaminu i akceptują jego treść,
e) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z Programem,
f) wyraziły zgodę na bezterminowe rozpowszechnianie swojego wizerunku w mediach

społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter), internecie oraz TV na cele
związane z Programem.

4. W celu wzięcia udziału w Programie należy w terminie, o którym mowa w §3 ust. 2 łącznie
dokonać:

a) zgłoszenia do Programu poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie
internetowej www.agrorewolucje.pl,

b) zaakceptować Regulamin, który stanowi załącznik do ankiety zgłoszeniowej i dostępny
jest (podlinkowany) na ww. stronie internetowej,
nadesłać film o długości do 5 minut, który musi zawierać krótką charakterystykę
uczestnika, oraz słabych i mocnych stron gospodarstwa rolnego Uczestnika. Film musi
być nagrany w jednym z następujących formatów: mp4, mov, avi, wmv. Po przygotowaniu
należy umieścić video na stronie www.wetransfer.com, a wygenerowany link przesłać w
formularzu zgłoszeniowym lub mailowo na adres agrorewolucje@gmail.com (w mailu
należy podać imię i nazwisko użyte w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w
ust.4 lit. a).

5. Film, o którym mowa w ust. 4 lit. c powyżej, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich,
zawierać treści wulgarnych, obelżywych, dyskryminujących, naruszających uczucia religijne,
sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami ani zawierać zastrzeżonych nazw, znaków.

6. Uczestnik oświadcza, że jest autorem filmu, o którym mowa w ust. 5 powyżej i przysługują mu
niczym nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe do filmu.
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7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, udostępnienie, opublikowanie przez Organizatora lub
Koordynatora filmów, o których mowa w §4 ust. 4 lit. c oraz §5 ust. 1 - 5 na cele związane z
Programem poprzez ich udostępnienie w telewizji, internecie, na portalach społecznościowych
(Facebook, YouTube, Twitter, Instagram).

§5
PRZEBIEG PROGRAMU

1. Po otrzymaniu zgłoszeń do Programu, o których mowa w §4 i spełnieniu warunków udziału w
Programie Komisja Programu dokona weryfikacji nadesłanych zgłoszeń i dokona wyboru 3
Finalistów Programu.

2. Z każdym z Uczestników będących Finalistami Programu zostanie nagranych sześć odcinków
Programu. Każdy odcinek zostanie zrealizowany podczas maksymalnie dwóch dni zdjęciowych,

3. Organizator przewiduje, iż nagrania z udziałem każdego Uczestnika będą trwały przez 12 dni
zdjęciowych. Liczba dni zdjęciowych może ulec zmianie. Dni zdjęciowe nie muszą następować
kolejno po sobie.

3. Uczestnicy będący i Finalistami Programu zobowiązują się do:
a) pełnej dyspozycyjności podczas kręcenia wszystkich odcinków Programu, dotyczy to m.in.

konieczności wypowiadania przygotowanych przemówień, prezentowania siebie oraz
gospodarstwa, prezentowania produktów Organizatora, ubioru, mowy, zachowania,

b) stosować się do poleceń, uwag, wytycznych Organizatora i jego przedstawicieli a także osób
kręcących dany odcinek, w tym przedstawicieli Koordynatora,

c) pomocy przy kręceniu odcinków Programu,
d) przestrzegania scenariusza danego odcinka,
e) zgłaszania problemów w uprawach i do przesyłanych regularnie aktualizacji dotyczących

upraw.
4. Każdy z 3 Uczestników będący finalistami Programu otrzyma od Organizatora Nagrody z

przeznaczeniem na wykorzystanie na gruntach rolnych o powierzchni do 15 ha będących
własnością Uczestnika lub w jego dzierżawie. Inne wykorzystanie otrzymanych przez
Uczestników – finalistów Programu Nagród jest niedopuszczalne bez zgody Organizatora
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności zakazuje się sprzedaży,
darowizny, użyczenia otrzymanych Nagród.

5. Organizator ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji Uczestników pod kątem prawidłowości
wykorzystania otrzymanych Nagród w każdym dniu tygodnia w okresie, o którym mowa w §3
ust. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu przez Uczestnika
otrzymanej Nagrody m.in. braku wykorzystywania otrzymanych Nagród na prowadzonym
gospodarstwie rolnym, ich sprzedaży, darowiźnie, użyczeniu, Uczestnik zobowiązany jest do
zwrotu równowartości otrzymanej Nagrody według aktualnych cen obowiązujących u
Organizatora.

6. Jeden Uczestnik będący Finalistą Programu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
7. Komisja Programowa ogłosi o wyborze 3 Uczestników przechodzących do Finału Programu po

odcinku rekrutacyjnym na portalach społecznościowych, o których mowa  w §4 ust. 7.
8. W przypadku gdy Uczestnik będący Finalistą Programu chciałby zrezygnować z udziału w

Programie, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poszukiwania innego Uczestnika według wyceny
dokonanej przez Organizatora. Na koszty poszukiwania Uczestnika – zastępcy składają się w
szczególności koszty przejazdów, noclegów, wyżywienia, nagrań filmów.

9. Koordynator zawiera z Uczestnikiem będącym Finalistą Programu umowę wzajemną w
przedmiocie wzajemnego świadczenia, gdzie Koordynator zobowiąże się, że przedstawiciele
Organizatora przekażą Uczestnikowi know-how dotyczący uprawy roślin, jak również umożliwi
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wystąpienie w Programie, a także przekaże Uczestnikowi będącemu Finalistą Programu Nagrodę,
natomiast Uczestnik będący Finalistą Programu zobowiązuje się w zamian do udostępnienia
Koordynatorowi i Organizatorowi swojego wizerunku na potrzeby nagrywanych filmów i reklamy
produktów Organizatora (umowa ekwiwalentna o wzajemne świadczenie usług). Zawarcie
powyższej umowy warunkuje udział w Programie i  otrzymanie Nagrody.

10. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Koordynatorem
a Uczestnikiem będącym Finalistą Programu– w umowie, o której mowa w ust. 11 powyżej.
Nieodebranie Nagrody w umówionym terminie traktowane jest jako nieprawidłowe
wykorzystanie Nagrody, o którym mowa w ust. 7 powyżej z wszelkimi konsekwencjami tam
opisanymi.

11. Kontakt pomiędzy Organizatorem lub Koordynatorem a Uczestnikiem odbywać się będzie za
pośrednictwem danych adresowych, adresu e-mail i telefonicznie podanych w ankiecie, o której
mowa w §4 ust. 4 lit. a.

12. Uczestnicy będący Finalistami Programu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości
uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w
pieniądzu, towarze lub usłudze.

§6
PRAWA AUTORSKIE i PRAWA DO WIZERUNKU

1. Każdy Uczestnik, nadsyłając zgłoszenie do udziału w Programie udziela Organizatorowi oraz
Koordynatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie przez
Organizatora oraz Koordynatora ze zgłoszenia do Programu oraz nadesłanego filmu na
następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na
przenośnych nośnikach pamięci (usb, CD), rozpowszechnianie w sieci internet, innych sieciach
komputerowych i teleinformatycznych, na portalach społecznościowych (np. Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram) w tym za pośrednictwem fanpage'a oraz w telewizji, a także tworzenie i
rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty,
dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem,
dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak
oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie
jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),
korzystanie w zakresie promocji i reklamy. Uczestnik – półfinalista oraz Uczestnik – finalista
dodatkowo przenosi na Koordynatora prawa autorskie do utworów i artystycznego wykonania na
zasadach określonych w umowie, o której mowa w §5 ust. 11 powyżej.

2. Z tytułu udzielenia licencji do korzystania z filmu Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie,
zaś licencja udzielana jest w zamian za możliwość uczestnictwa w Programie, w tym nabycie
stosownego know-how dotyczącego uprawy roślin, a także w zamian za Nagrodę, co stanowi
odpowiedni ekwiwalent za udział Uczestnika w Programie.

3. Każdy Uczestnik nadsyłający zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego
wizerunku przez Organizatora i Koordynatora na potrzeby uczestnictwa w Programie stosownie
do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych. Jeżeli w
zgłoszeniu utrwalono wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że dysponuje
pisemną zgodą tych osób na korzystanie z ich wizerunku przez Organizatora i Koordynatora w
sposób tożsamy dla wizerunku Uczestnika i osoby te nie będą z tego tytułu kierowały żadnych
roszczeń wobec Organizatora lub Koordynatora.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas nagrań do Programu lub w jego kulisach mogą zostać umieszczone
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na stronach internetowych organizatorów, partnerów medialnych oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i publikacjach Organizatora,
Koordynatora.

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Uczestnik nadsyłający zgłoszenie do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Organizatora oraz Koordynatora na potrzeby uczestnictwa w Programie
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – dalej jako UODO oraz
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO.

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w Programie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i
europejskimi. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania na warunkach określonych w UODO i RODO.

3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji
Programu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w toku trwania Programu, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Programu, utraci też
prawo do ewentualnej Nagrody co zostanie potraktowane jako rezygnacja Uczestnika z Programu
z wszelkimi tego konsekwencjami opisanymi w §5 ust. 8 .

4. Zgodnie z § 6 ust. 3 i 4, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w
postaci imienia i nazwiska we wszelkich materiałach reklamujących Program, bez względu na ich
ilość, nakład i sposób rozpowszechnienia oraz wraz Programem i innymi utworami opracowanymi
na podstawie Programu, bez względu na ich ilość, nakład i sposób rozpowszechnienia.
Organizator oraz Koordynator – każdy w imieniu własnym – oświadcza, że:

a) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych
osobowych Uczestników,

b) przetwarza dane osobowe w zakresie danych niezbędnych do realizacji Programu,
c) przetwarzanie danych osobowych Uczestników następujące wyłącznie w celu, w zakresie i

przez czas niezbędny do realizacji Programu,
d) przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z RODO oraz z aktualnie

obowiązującymi przepisami UODO.
5. W celu realizacji Programu będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: imię i

nazwisko, wizerunek, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Koordynatora:

a) na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji
Programu oraz

b) z uwagi na fakt, iż ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Regulaminu i umowy, o
której mowa w § 5 ust. 9 powyżej, w tym na potrzeby weryfikacji tożsamości Uczestników
oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i Koordynatora, w tym w celu
eksploatacji utworów Uczestnika, co do których Uczestnik udzielił Organizatorowi i
Koordynatorowi licencji lub przeniósł prawa autorskie – w zakresie, w jakim wizerunek oraz
te informacje wykorzystane są w Programie i w celach promocji Programu (art. 6 ust. 1 lit. b
oraz f RODO),
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c) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze lub Koordynatorze
takich jak wystawienie dokumentów księgowych, archiwizacja danych lub dokumentów czy
odpowiadanie na reklamacje (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) do celów wynikających z innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, tj. dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit.
b oraz f RODO).

7. Organizator i Koordynator nie będą utrwalać ani przechowywać tych danych ponad okres
niezbędny do realizacji Programu lub prowadzenia kampanii promocyjnej z nim związanej,
realizowania umowy, o której mowa w § 5 ust. 9 powyżej (w tym korzystania z utworów) oraz
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Programem, chyba że Organizator lub
Koordynator zobowiązany będzie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących do
przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

8. Organizator oraz Koordynator będą przetwarzać dane osobowe Uczestników poprzez ich
zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przekazywanie i ujawnianie w razie
takiej potrzeby innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Organizator lub Koordynator, odpowiednio we własnym imieniu, zobowiązuje się powiadomić
Uczestników o wszelkich zdarzeniach odnoszących się do danych osobowych przetwarzanych w
ramach realizacji Programu, które związane są z uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do tych
danych, ich zniszczeniem, zagubieniem, utratą.

10. Organizator oraz Koordynator, każdy we własnym imieniu, zobowiązuje się do:
a) przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem,
b) stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia

przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia także po

zakończeniu Programu, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne
osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się
do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym
także po zakończeniu Programu.

10. Organizator oraz Koordynator dopuszczą do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby
odpowiednio upoważnione oraz zapewni zachowanie poufności danych osobowych w tym
zapewni zachowanie tajemnicy przez wszystkie osoby, które upoważni do przetwarzania danych
osobowych.

11. Organizator oraz Koordynator wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przy uwzględnieniu wymagań określonych w art. 32
RODO. Organizator oraz Koordynator w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Organizator oraz Koordynator mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników
innemu podmiotowi wyłącznie w celach realizacji Programu.

13. W przypadku zakończenia Programu, Organizator oraz Koordynator zobowiązuje się do usunięcia
wszelkich przekazanych mu przez Uczestników danych osobowych, chyba że znajdzie
zastosowanie którakolwiek z podstaw przetwarzania, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym
obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych lub co innego Strony, tj.
Organizator lub Koordynator i Uczestnik uzgodnią w odrębnym porozumieniu.

14. Organizator ani Koordynator nie będą przetwarzać żadnych danych szczególnych kategorii.
15. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty, do których kierowany będzie Program

i związane z nim działania promocyjne, tj. przede wszystkim osoby odwiedzające strony
internetowe lub oglądające kanały i profile w mediach społecznościowych, na których
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zamieszczane będą materiały z Programu, klienci oraz potencjalni klienci Organizatora lub
Koordynatora, a także pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Koordynatora.

16. Uczestnik posiada prawo do:
a) żądania odpowiednio od Organizatora lub Koordynatora dostępu do jego danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wycofania swojej zgody, przy czym jest świadomy, że pomimo jej wycofania Organizator ani

Koordynator nie będzie w stanie usunąć jego wizerunku z materiałów wyprodukowanych w
czasie obowiązywania tej zgody, jak również będzie uprawniony do dalszego przetwarzania
danych osobowych Uczestnika, jeśli będzie znajdować zastosowanie inna podstawa prawna
spośród wskazanych w ust. 7 powyżej,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 531 03 00, fax: +48 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl.

§8
REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Programu.
2. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres agrorewolucje@gmail.com.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 14 dni od dnia zakończenia okresu trwania Programu.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres

korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz
zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji.

6. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą
e-mail.

7. Decyzje Komisji Programowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów
w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Programowej nie przysługuje odwołanie, co nie
wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych, osobistych związanych ze zgłoszeniem do programu ponosi Uczestnik, który
dokonał owego zgłoszenia.

2. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika skutkuje jego
wykluczeniem z udziału w Programie, co zostanie potraktowane jako rezygnacja uczestnika z
programu z wszystkimi tego konsekwencjami, o których mowa w §5 ust. 10. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu jest zawinione podanie przez
Uczestnika nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika
w związku z jego udziałem w Programie przepisów obowiązującego prawa.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków
uczestnictwa w Programie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji – w tym za pośrednictwem Koordynatora – w
każdej chwili, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Programem
mają charakter jedynie informacyjny.
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6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z
Programu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny w
Warszawie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie
www.agrorewolucje.pl.
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