
Powierzchnia całkowita gospodarstwa w ha:

Baza przechowalnicza: chłodnia KA:

Czy planuje Pan/Pani nowe nasadzenia w przyszłym sezonie?

Chłodnia zwykła:ton. ton.

TAK NIEha

Uprawy w Twoim gospodarstwie (podaj w hektarach)

Jabłonie Grusze Wiśnie Czereśnie

Śliwy Truskawka Malina Borówka

Rzepak Kukurydza Ziemniak Burak cukrowy

Warzywa Zboża Inne

Kod kontrahenta:

Nazwa podmiotu:

Osoba kontaktowa:

Miejscowość:

E-mail:

Ulica: Nr domu:

Kod pocztowy: Poczta:

Tel. Kom:

Ogólne zasady 

Jak przystapić do Programu?

1. W ramach Programu punktowane są transakcje zrealizowane w okresie od 1 listopada 2017 r. 
   do 31 października 2018 r. 
2. Oferta Agrosimex Premium Klub skierowana jest do gospodarstw: sadowniczych, 
    warzywniczych i rolniczych.
3. Uczestnikiem Programu może byc osoba prowadząca gospodarstwo.
4. Uczestnikiem wyjazdu musi być osoba pełnoletnia
5. W ramach udziału w Programie uczestnik gromadzi punkty, które wymieniają na nagrody. 
6. Nagrody będą realizowane w okresie listopad 2018 – czerwiec 2019. Dokładna data zostanie   
    podana po zamknięciu naliczania punktów. 
7. Uczestnik może nie otrzymać nagrody w wypadku, gdy na 30 dni roboczych przed jej wręczeniem, 
    stwierdzi się zaległości płatnicze wobec Agrosimex Sp. z o.o. 
8. Agrosimex zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym będzie realizowana wycieczka.
9. Pełen regulamin dostępny w siedzibie Organizatora. 

1. Wypełnij i odeślij załączoną Deklarację Zgłoszeniową lub przekaż przedstawicielowi Agrosimex.
2. Wejdź na stronę www.agrosimex.pl i zgłoś się przez internet.

Kontakt:
Agrosimex Sp. z o.o. 

Goliany 43, 
05-620 Błedów

tel. 48 66 80 471, 
PremiumKlub@agrosimex.com.pl

Program dla goSPodarSTW

Agrosimex Premium Klub

Deklaracja Zgłoszeniowa  
„Agrosimex Premium Klub ”

Program Lojalnościowy firmy Agrosimex dla gospodarstw

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Agrosimex Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę, aby na podstawie moich preferencji i dotychczasowych zachowań Agrosimex Sp. z o.o. przygotowywał spersonalizowane dla mnie oferty, zniżki i adresował do mnie 
konkretne reklamy co oznacza wyrażenie zgody na podejmowanie wobec mojej osoby decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym na profilowanie moich danych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem przez Agrosimex Sp. z o.o. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego 
zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agrosimex Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz na podany przeze mnie numer telefonu (w tym przy użyciu 
automatycznych systemów wywołujących) informacji handlowych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agrosimex oraz współpracujących z Agrosimex Sp. z o.o. przez 
czas i w zakresie współpracy z Agrosimex Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawie telekomunikacyjnym.

Zgoda na przetwarzanie przez Agrosimex danych osobowych w celach marketingowych. Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych (w tym m.in. w celu marketingu 
bezpośredniego, oferowania przez Agrosimex produktów i usług innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Agrosimex Sp. z o.o. oraz naszych partnerów biznesowych).

Zgoda na przetwarzanie przez Agrosimex danych osobowych pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania. Jeśli wyrazisz poniższą zgodę będziesz otrzymywać jeszcze atrakcyjniejsze 
oferty, dostosowane dokładnie do Twoich potrzeb.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Agrosimex Sp. z o.o. informacji handlowej drogą elektroniczną. Jeśli wyrazisz poniższą zgodę będziesz otrzymywać informacje o 
najnowszych promocjach prosto na np. Twoją pocztę e-mail lub telefon komórkowy. Dzięki temu nic cię nie ominie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie marketingu telefonicznego. Jeśli wyrazisz poniższą zgodę będziesz zawsze na bieżąco. Aby przekazać ci informację o najnowszych  
i najciekawszych ofertach, będziemy kontaktować się z tobą na podany numer telefonu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Agrosimex Sp. z o.o. informacji handlowej partnerów Agrosimex Jeśli wyrazisz poniższą zgodę będziemy Cię informować o specjalnych 
promocjach innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Agrosimex Sp. z o.o. oraz naszych partnerów. Twoje dane nie będą udostępniane innym firmom, a oferta będzie prezentowana przez 
Agrosimex Sp. z o.o.

KLAUZULE ZGODY

Data Podpis Klienta

www.agrosimex.plwww.agrosimex.plDoDAtKowe informAcje nA oDwrocie



Witaj w Agrosimex Premium Klub 
– klubie kluczowych klientów Agrosimex!

Od lat Programy wyjazdowe Agrosimex cieszą się ogromną i wciąż rosnącą 
popularnością. Razem zwiedziliśmy już kilkanaście państw. Podróżowaliśmy 
wspólnie zarówno po krajach egzotycznych jak i tych bardziej popularnych. 
Różne wyjazdy, które zawsze łączy wspólny mianownik: przygoda i zgrana ekipa. 

Kolejny sezon owocnej współpracy, zwieńczymy ponownie wspólną, fascynującą 
podróżą, na którą już teraz wszystkich zapraszam. To ważne, abyśmy znaleźli 
czas dla siebie, na wspólny odpoczynek i przyjemności.

Pozdrawiam i do zobaczenia,
Wiesława Barańska z zespołem

Jak zbierać punkty w Klubie?
Oferta Agrosimex została podzielona na 3 gamy (w skrócie PGS):

Każdy zakup produktów z gam PGS jest punktowany

Gama Platinum 
1 pln = 1 pkt

Gama Gold 
1 pln = 0,6 pkt

Gama Silver 
1 pln = 0,3 pkt

1 pkt0,6 pkt0,3 pkt

SilverSilver GoldGold PlatinumPlatinumPlatinum

GoldGold PlatinumPlatinumPlatinumSilverSilver

Niezapomniana podróż czy luksusowy pobyt? 
A może nie jesteś globtroterem i wybierzesz voucher produktowy  

– nie ważne co ważne, że to TY decydujesz!

1. Odbierając nagrodę z danego poziomu sam decydujesz 
   ile punktów, a ile gotówki chcesz na nią przeznaczyć. 

2. Minimalnie musisz zgromadzić 60% punktów wymaganym 
    na danym poziomie nagrody, którą jesteś zainteresowany 
    – resztę możesz dopłacić.

Pamiętaj!
Liczba miejsc na poszczególne wyjazdy jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.   

100 punktów  =   5 zł

Przykład: zgromadziłeś 120 tys. punktów a chce wybrać 
wyjazd GOLD – dopłacasz za 20 tys punktów czyli 1000 zł

3. Wartość punktu w Klubie

Nagrody

W jaki sposób odbierasz Nagrodę?

Chiny

180 000 punktów

140 000 punktów

80 000 punktów

50 000 punktów 40 000 punktów

Kenia 

Wyspy Greckie 

Voucher pobytowy Voucher produktowy 

GoldGold

PlatinumPlatinumPlatinum

SilverSilver

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego „Agrosimex Premium Klub zwanego dalej Programem jest Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą 
05-620 Błędów, Goliany 43 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073347, NIP7971581032. AGROSIMEX wskazuje, że:
Do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikami Programu a Agrosimex na uczestnictwo w Programie niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. 
Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie niezbędne jest podanie danych osobowych podanych w formularzu.

Agrosimex informuje, iż do kontaktu z inspektorem ochrony danych Agrosimex służy następujący adres email: inspektorochronydanych@agrosimex.com.pl.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programie oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agrosimex. 

Oznacza to w szczególności:
a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu naliczenia mu punktów za dokonane zakupy towarów lub usług,
b) prowadzenie badań analitycznych i statystycznych,
c) dla celów bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów między Uczestnikami,
d) przechowywanie danych archiwalnych,
e) zapewnienie rozliczalności wykonania obowiązków Agrosimex wynikających z przepisów prawa.
f) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Agrosimex, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania,
g) rozpatrywanie reklamacji,
h) w celu badania satysfakcji klientów
i) ewentualny kontakt z Uczestnikiem w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów  
lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji.

Podstawą prawną przetwarzania przez Agrosimex danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym powyżej jest:
a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik,
b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,  
w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach gdy Uczestnik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: 
zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług 
oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).

Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Agrosimex podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu, w szczególności podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub korespondencji, lub innym podmiotom wchodzącym w skład 
Grupy Kapitałowej Agrosimex Sp. z o.o., naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub 
usługi), jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych).
Agrosimex wskazuje, iż nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub 
powiązanych środków bezpieczeństwa.

Agrosimex nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Agrosimex na uczestnictwo w Programie, a na wypadek 
wystąpienia roszczeń związanych z udziałem w Programie Agrosimex będzie przetwarzał dane Uczestnika przez 10 lat od dnia zakończenia Programu.
W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Agrosimex, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody lub do czasu gdy 
Agrosimex ustali, że się zdezaktualizowały.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Agrosimex po upływie okresu udziału Uczestnika w Programie dla celów archiwalnych, przez okres 10 lat. Przetwarzanie danych 
na cele statystyczne i analityczne zakończy się nie później niż 10 lat od zakończenia Programu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Agrosimex dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe 
lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do prze-
niesienia danych do innego administratora.

Uczestnikowi  przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego  danych oso-
bowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy 
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie i realizacji tej umowy przez Agrosimex. Niepodanie 
danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu, w szczególności wymianę punktów na nagrody. W pozostałym 
zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne acz może ułatwić Agrosimex kontakt z Uczestnikiem.
W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej, wyraźnej, zgody, Agrosimex będzie mógł przetwarzać jego dane osobowe przy pomocy profilowania (tj. za-
utomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu). Po wyrażeniu zgody,  
o której mowa w zdaniu poprzednim, Agrosimex ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania zakupowe Uczestnika na podstawie jego danych osobowych i historii 
zakupowej, a także dotychczasowego korzystania z Programu. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi 
indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik który wyrazi zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie będzie 
podlegał profilowaniu i może otrzymywać od Agrosimex oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej 
historii zakupowej, wybranych w przeszłości nagród.

W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, Agrosimex może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług 
oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż Agrosimex będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie 
zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych Uczestnika.
W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Agrosimex może przekazywać Uc-
zestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),  
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika adres email 
lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy  
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Agrosimex będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Uczestnikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji do-
konywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 
bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH

Deklaracja Zgłoszeniowa  
„Agrosimex Premium Klub”

Program Lojalnościowy firmy Agrosimex dla gospodarstw

www.agrosimex.pl


