
REGULAMIN KONKURSU  
„Hondia - dołącz do zwycięskiej drużyny” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu „Hondia - dołącz do zwycięskiej drużyny” (zwanego dalej Konkursem) 

jest Top Farms Agro Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-408), ul. Przelot 24, zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, pod nr KRS 102806, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł, NIP: 748-14-54-415, 
REGON: 531644605. Organizator określany jest w dalszej części Regulaminu, jako Top Farms 
Agro. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

3. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 1 sierpnia 2019r. do dnia 30 września 2019r., na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, z 
zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu.  
6. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie. 
 
II. ZASADY KONKURSU 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup przez uczestnika konkursu jednorazowo lub 

łącznie w sezonie 2019r. pszenicy ozimej Hondia w ilości 1 tona oraz przesłanie za pomocą 
formularza zgłoszeniowego udostępnionego  na stronie internetowej www.topfarms-
nasiona.pl/konkurs skanu faktury lub faktur dokumentujących zakup w sezonie 2019r. przez 
uczestnika konkursu pszenicy ozimej Hondia w ilości co najmniej 1 tona.  

2. Na fakturze / fakturach, o których mowa w ust. 1 powinna być podana w szczególności data 
zakupu, opis towaru obejmujący pszenicę ozimą Hondia, ilość zakupu i pełne dane nabywcy – 
uczestnika konkursu.  

3. Przesłanie przez uczestnika Konkursu korespondencja e-mail wraz z fakturą/fakturami, o których 
mowa w ust. 1 albo wysłanie tych faktur za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego na 
stronie internetowej Organizatora Konkursu, stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik 
Konkursu powinien również podać w zgłoszeniu konkursowym dane kontaktowe dla celów 
konkursowych, w tym w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail lub 
telefon oraz opcjonalnie rozmiar odzieży (dla potrzeb dostosowania nagrody konkursowej).  

4. W razie niepodania danych, o których mowa w ust. 3, Organizator Konkursu wykorzysta dane 
uczestnika Konkursu podane na fakturze jako dane nabywcy. W razie niepodania rozmiaru odzieży 
i wygranej w Konkursie przez danego uczestnika Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo 
wysłania do danego zwycięzcy nagrody w rozmiarze wg uznania Organizatora.  

5. Zwycięzcą Konkursu zostanie 500 (pięćset) kolejnych osób spełniających wymogi uczestnictwa w 
konkursie, które jako pierwsze prześlą fakturę lub faktury, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 14 października 2019 w siedzibie Organizatora 
Konkursu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu, o czym 
niezwłocznie poinformuje uczestników stosowną informacją na stronie internetowej Organizatora 
Konkursu: www.topfarms-nasiona.pl.  

8. O wynikach konkursu zwycięzcy zostana powiadomieni indywidualnie. 
9. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefoniczną, 

wg danych kontaktowych podanych w treści zgłoszenia konkursowego.  



10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
Informacja o powyższym zostanie podana na stronie internetowej www.topfarms-nasiona.pl.  

11. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

 
III. NAGRODY 
1. Nagrodą główną w Konkursie są koszulki, tzw. T-shirt. 
2. Nagrody rzeczowe, o ile takie zostaną przyznane, nie podlegają wymianie na gotówkę.  
3. Nagrody, o których mowa wyżej zostaną wysłane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu na adres do korespondencji podany przez uczestnika konkursu w zgłoszeniu 
konkursowym, a w razie jego niepodania, na adres nabywcy pszenicy ozimej Hondia podany na 
przesłanej w ramach Konkursu fakturze zakupu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską. 
5. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator. 
 
IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Podanie przez Uczestnika Konkursu jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (dalej zwane RODO) przez Organizatora wyłącznie w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz wydania Nagród oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator  
3. Organizator Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu przez okres do 

upływu 12 miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z 
udziałem w Konkursie, w tym przez okres do upływu 5 lat od końca roku 2019r. dla celów 
podatkowych zw. z organizacją Konkursu, a także przez okres przechowywania tych danych w 
celu realizacji obowiązków ustawowych  przez Spółkę.  

4. Organizator Konkursu może przekazać dane osobowe w zw. z organizacją Konkursu organom 
podatkowym, firmom kurierskim, doradcom podatkowym lub prawnym, spółkom powiązanym w 
ramach Grupy Top Farms .  

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania, żądania 
sprostowania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego 
sprzeciwu, żądania przekazania tych danych do podmiotu trzeciego, a także złożenia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu wszystkim jego 

potencjalnym uczestnikom na stronie  internetowej www.topfarms-nasiona.pl. 
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego i RODO. 
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