
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Promocyjne mieszanie” 

 

§1 

ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ 

Organizatorem akcji promocyjnej „Promocyjne mieszanie”, zwanej dalej „Promocją”, jest Trouw 

Nutrition Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrzanowskiej 21/25, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000086476, 
regon 010762423, NIP 527-10-04-320, nr BDO 000098492  kapitał zakładowy w wysokości 23 960 500 

zł,  będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu, zwana dalej „Organizatorem”. 

§2 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja będzie trwać w okresie od 17 marca do 30 czerwca 2021 lub do wyczerpania puli ton 

w promocyjnych cenach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub przedłużenia Promocji w 
każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem praw nabytych Uczestników. 

§3 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

1. W Promocji może wziąć udział każdy klient Mobilnej Mieszalni Pasz Trouw Nutrition 

spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwany dalej „Uczestnikiem”. 

2. Warunkiem Uczestnictwa w Promocji jest akceptacja regulaminu Promocji. 

§4 

ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI 

1. Uczestnik Promocji może skorzystać z obniżonej o 30 PLN brutto/t ceny na usługę mieszania 
pasz w Mobilnej Mieszalni Pasz Trouw Nutrition Polska pod warunkiem zakupienia dowolnych 

produktów Lidermix oraz Lidermix Premium wyłącznie w sklepach stacjonarnych Grene 

należących do Jarkowski Agrohandel Łukasz Jarkowski oraz u Przedstawicieli Handlowych 

Jarkowski Agrohandel Łukasz Jarkowski. Adresy sklepów: 
 ul. Obrębowa 17, 07-100 Węgrów 

 ul. Siedlecka 20, 05-334 Latowicz 

 Stanin 114a, 21-422 Stanin 

 ul. Lipowa 57, 08-300 Sokołów Podlaski 



2. Warunkiem otrzymania zniżki 30 zł/t na usługę mieszania jest zakup co najmniej 2 worków (40 
kg) produktów Lidermix lub Lidermix Premium do każdej wymieszanej tony paszy oraz 
zamówienie usługi mieszania co najmniej 5 ton jednorazowo.  

3. Zamówienia usługi mieszania w promocyjnej cenie należy dokonać w momencie dokonywania 
zakupu produktów Lidermix lub Lidermix Premium. 

4. Uczestnik Promocji może dodatkowo skorzystać z preferencyjnej ceny mieszania paszy w 
Mobilnej Mieszalni Pasz Trouw Nutrition w przypadku polecenia usługi mieszania innemu 
nowemu Klientowi. Warunkiem otrzymania ceny 1 zł netto/t wymieszanej paszy jest 
skorzystanie z usługi mieszania przez osobę, której usługa została polecona oraz zakup 2 

worków (40 kg) produktów Lidermix lub Lidermix Premium do każdej wymieszanej tony paszy 
oraz zamówienie usługi mieszania co najmniej 5 ton jednorazowo.  
Preferencyjna cena 1 zł netto/t dotyczy wyłącznie 1 tony paszy wymieszanej w trakcie 1 usługi.  

5. Poprzez „nowy Klient” rozumiany jest Klient, który nie korzystał z usług Mobilnej Mieszalni Pasz 
od co najmniej 3 miesięcy od daty wykonania usługi w ramach polecenia. 

§5 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Trouw Nutrition Polska sp. z 

o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Chrzanowskiej 21/25. Organizator 

powołał pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą się 
kontaktować pod adresem e-mail rodo@trouwnutrition.com,  nr telefonu 22 755 02 00 lub 

pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu (i) realizacji Promocji (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) kontaktu z Uczestnikami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego 
interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iv) spełnienia obowiązków księgowych i 

podatkowych, na podstawie obowiązku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (v) oferowania Uczestnikom przez Organizatora 

produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) oraz przesyłanie informacji 
handlowych, czyli realizacji prawnie uzasadnionego w tym interesu Organizatora (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia 
roszczeń, wynikających z art. 118 Kodeksu cywilnego. Dane dotyczące rachunku bankowego 
będą przechowywane przez 6 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w 
którym nastąpiło zakończenie Promocji, zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości. 

4. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym 
do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom 
realizującym zadania z zakresu windykacji oraz podmiotom z grupy kapitałowej Organizatora. 

Odbiorcami danych będą, m.in. dostawcy usług IT, firmy księgowe, czy podmioty świadczące 
usługi wysyłki, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora. 



5. Uczestnikowi przysługuje prawo: (i) sprostowania i/lub poprawienia danych, (ii) usunięcia i/lub 
ograniczenia przetwarzania danych (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (iv) 

przenoszenia danych oraz (v) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Organizator przestanie 

przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją dla niego ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub 

dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani profilowane. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego lub 
rzeczowego) przedmiotu Promocji. 

9. Przystąpienie do Promocji oznacza, ze Uczestnik zapoznał się z zasadami zawartymi w 
Regulaminie i w pełni je akceptuje. 

10. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora, w sklepach stacjonarnych 

Jarkowski Agrohandel Łukasz Jarkowski oraz u Przedstawicieli Handlowych Jarkowski 
Agrohandel Łukasz Jarkowski. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały 
reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny. 

11. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie w okresie do 14 dni od 

daty zakończenia Promocji na adres siedziby Organizatora. Reklamacja musi zawierać dane 
teleadresowe, nr telefonu kontaktowego oraz dokładny opis powodu zgłoszenia reklamacji. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania 

przez Organizatora. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po 
wyczerpaniu przez Uczestnika procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

 

 


