Regulamin programu „Przedsmak 2020“

REGULAMIN PROGRAMU PRZEDSMAK 2020
§1.
[Postanowienia ogólne]
1.
2.
3.

4.

5.

Program prowadzony jest pod nazwą „Przedsmak 2020” (dalej „Program””).
Program jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Program jest programem marketingowym obejmującym szeroko rozumiane działania CLAAS Polska Sp. z o. o., mające na celu
promowanie produktów CLAAS obejmujący jednocześnie oferowanie produktów i towarów CLAAS na atrakcyjnych warunkach
określonych w §4 jako korzyści, połączony z przesyłaniem komunikatu marketingowego bezpośredniego związanego z Programem
, również w formie połączenia telefonicznego (głosowego) do Uczestników.
Organizatorem Programu jest CLAAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (64-320), ul. Świerkowa 7, wpisana do
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000342639, NIP 7010203369, REGON 142053489, kapitał zakładowy: 5 000 000 zł (dalej
„Organizator”).
Program prowadzony jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
§2.
[Uczestnicy Programu ®]

1.
2.

1.

2.

Program skierowany jest do osób prowadzących działalność rolniczą, wspólników spółek osobowych, spółek prawa handlowego
oraz innych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, mających swą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
§3.
[Rejestracja do Programu]
Dla uczestniczenia w Programie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
wskazanych w formule zgody, w tym na otrzymanie komunikatu marketingu bezpośredniego związanego z Programem w formie
połączenia telefonicznego (głosowego).
Uczestnik programu może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketignowych wskazanych w formule
zgody, w zakresie rozszerzonym w stosunku do zgody opisanej w pkt. 1 powyżej, w tym na wielokrotne otrzymywanie
komunikatów marketingowych telefonicznie, mailowo i elektronicznie.
§4.
[Korzyści z uczestnictwa w Programie]

1.

Uczestnik Programu może uzyskać następujące korzyści:
- dokonać zakupu produktów CLAAS w ramach oferty specjalnej limitowanej terminem od 01.09.2018 do 31.12.2018.
- skorzystać z korzystnej formy kredytowania w formie pożyczki 0% na kombajny, sieczkarnie oraz prasy wielkogabarytowe.
Wpłata własna 25% wartości netto maszyny i trzy raty roczne. Oprocentowanie zmienne. Możliwość sfinansowania VAT na 0% na
okres do czterech miesięcy ; pożyczki 0% na 5 lat na kombajny, sieczkarnie, prasy kostkujące z odroczonym terminem spłaty
pierwszej raty. Inne oferty finansowania maszyn są każdorazowo ustalane z Przedstawicielami Autoryzowanych Dealerów marki
CLAAS i / lub Przedstawicielami CLAAS Financial Services.

2.

Warunkiem skorzystania z korzyści Programu jest podpisanie umowy zakupu maszyn CLAAS do 31.12.2018., na warunkach
ustalonych z Autoryzowanym Dealerem marki CLAAS i / lub CLAAS Financial Services.
Uczestnik Programu może brać udział w powiązanych z Programem Akcjach i Programach w tym także Lojalnościowych, oraz
otrzymuje dostęp do informacji produktowych oraz marketingowych dostarczanych przez Organizatora.

3.

§5.
[Dane osobowe]
1.
2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez Organizatora oraz udostępniane na rzecz Dystrybutora CLAAS
m.in. w celu przeprowadzenia Programu i realizacji postanowień Regulaminu, w tym w celu komunikacji z Uczestnikami Programu i
weryfikacji danych uzyskanych w związku z Programem i realizacji korzyśći. Aktualna lista Dystrybutorów CLAAS znajduje się na
stronie claas.pl --> znajdź dealera.

3.

Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać
się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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 (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s.
1);
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Gwarancja lepszych żniw.

4.

Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania
przetwarzania tych danych. W kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się mailowo: iod@claas.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
§6.
[Postanowienia końcowe]

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia podmiotu z udziału w Programie, w przypadku powzięcia uzasadnionych
podejrzeń, że Uczestnik Programu w przypadku fałszowania danych lub posługiwania się nieprawdziwymi danymi oraz naruszenia
w inny sposób postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działania w sposób niezgodny z zasadami
współżycia społecznego.

2.

Regulamin Programu jest dostępny Stronie Internetowej Programu- www.przedsmak.pl

3.

Biorąc udział w Programie podmiot potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się
do przestrzegania jego postanowień.

