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I. Postanowienia ogólne 
• Regulamin Promocji ,,Słodka jazda” ("Regulamin") określa zasady uczestnictwa Klientów w tej 

promocji.  
• Promocja ,,Słodka jazda” stanowi akcję promocyjną. Nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
• Uczestnikami Promocji ,,Słodka jazda” mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą. Program nie jest kierowany do konsumentów. 
• Program trwa od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 04 marca 2022 r.  
• Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:  

o Organizator – Agart-Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, ul. Fabryczna 13, 62-023 Gądki, 
Żerniki, wpisana w Sądzie Rejonowym dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304532, NIP 
779-233-29-50, dane kontaktowe w zakresie dotyczącym Programu: e-
mail:jacekzurawski@agart-pro.pl, tel. +48 663 007 171.  

o Promocja ,,Słodka jazda” - akcja promocyjna pod nazwą „Słodka jazda” organizowana przez 
Organizatora.  

o Karta paliwowa – karta o określonym nominale uprawniająca do dokonania zakupu paliwa 
na stacjach BP 

II. Uczestnicy Promocji ,,Słodka jazda” i produkty biorące 
udział 

• Uczestnikiem Promocji ,,Słodka jazda” jest każda osoba, która:  
o jest klientem dokonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupów 

produktów dostępnych w ofercie Organizatora i objętych Promocją,  
o zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, 
o dokona u Organizatora zakupu wskazanych produktów za wskazaną kwotę. 

• W Promocji ,,Słodka jazda” biorą udział wszystkie produkty, jakie znajdują się w ofercie Organizatora 
sygnowane markami: DawnFoods, Irca, Ines, Credin, Jabex, Debic, Komplet, Leagel.   

III. Karty paliwowe BP 
Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary będące w ofercie Organizatora objęte Promocją 
otrzymuje od Organizatora karty paliwowe BP według poniższych zasad:  

o za zakup  jednorazowy produktów o wartości 1000zł – przysługuje karta paliwowa o wartości 30zł 
o za zakup  jednorazowy  produktów o wartości 3000zł – przysługuje karta paliwowa o wartości 

100zł 
o za zakup jednorazowy  produktów o wartości 7000zł – przysługuje karta paliwowa o wartości 

250zł 
o za zakup jednorazowy  produktów o wartości 15000zł – przysługuje karta paliwowa o wartości 

550zł  
o za zakup jednorazowy  produktów o wartości 25000zł – przysługuje karta paliwowa o wartości 

1000zł  
o za zakup jednorazowy  produktów o wartości 40000zł – przysługuje karta paliwowa o wartości 

1500zł 
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IV. Inne ustalenia 

• Promocja obejmuje jednorazowy  zakup wybranego produktu lub dowolnego miksu produktów biorących 
udział w promocji.  

• Regulamin promocji dostępny pod adresem www.agart-pro.pl  
• Promocja ,,Słodka jazda" nie łączy się z innymi promocjami, jakie prowadzi na rynku firma Agart-Pro sp. z o.o. 

w tym samym czasie.  

V. Dane osobowe 
• Administratorem danych osobowych zebranych w ramach Promocji ,,Słodka jazda” jest Organizator. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 [RODO] oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

• Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników lub osób uprawnionych do reprezentowania 
Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Promocji. 

• Podstawą przetwarzania danych jest:  
o przeprowadzenie Promocji ,,Słodka jazda” zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika 

Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
o prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu 

roszczeń względem Uczestników lub obronie przed zgłaszanymi roszczeniami oraz 
prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

• Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych, ani też nie przekazuje danych do państw 
trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

• Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy 
Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami 
danych mogą być: podmioty obsługujące Organizatora, podmioty odpowiadające za 
przeprowadzenie Promocji ,,Słodka jazda”, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy 
obsługujące płatności, uprawnione organy państwowe. 

• Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

• Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 

• W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, każdemu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze 
informacje, związane z przetwarzaniem danych, zawarte są w polityce prywatności Organizatora 
(https://agart-pro.pl/wp-content/uploads/2022/01/rodo.pdf).  

VI. Reklamacje 
• W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Promocji ,,Słodka jazda”, Uczestnicy mają 

możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:  
o w formie pisemnej na adres: Agart-Pro Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13, Żerniki, 62-023 Gądki, 
o pocztą elektroniczną, na adres: jacekzurawski@agart-pro.pl.  

• Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, 
z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. 

https://agart-pro.pl/wp-content/uploads/2022/01/rodo.pdf
mailto:jacekzurawski@agart-pro.pl


 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI SŁODKA JAZDA 
3 

• Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. 

VII. Postanowienia końcowe 
• Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.agart-pro.pl. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W takim 

przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
• Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
• Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd 

powszechny właściwy ze względu na adres Organizatora. 

http://www.agart-pro.pl/
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