
 

REGULAMIN ZIMOWYCH KONFERENCJI SYNGENTA („Konferencja”) ORAZ AKCJI 
PROMOCYJNEJ „STARTER KONFERENCYJNY” („Akcja”) 

 

1. Konferencja organizowana jest przez Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000017224, NIP: 5222548445 (dalej: („Organizator”). 

2. Celem Konferencji jest promowanie wiedzy z zakresu prowadzenia plantacji kukurydzy, zbóż 
oraz rzepaku ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian oraz ochrony roślin. 

3. Konferencje trwają w okresie 27.01-10.02.2022 roku. 

4. Organizowanej Konferencji towarzyszy Akcja, która organizowana jest w celu poszerzenia 
bazy danych partnerów zainteresowanych ofertą Syngenta Polska, w tym poprzez 
poszerzenia bazy subskrybentów newslettera wydawanego przez Organizatora.  

5. Uczestnikiem Konferencji może być każda osoba, która zapisze się w terminie, zwana dalej 
„Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”. 

6. Uprzednia rejestracja jest warunkiem: 

6.1  otrzymywania przypomnień nt wydarzenia  

6.2  otrzymania Prezentu, o którym mowa w punkcie 8. 

6.3  otrzymania kodu do logowania na Konferencję umożliwiajacego udział w dodatkowych 
aktywnościach podczas Konferencji 

7. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

8. Uczestnicy Konferencji, którzy wyrażą zgodę, poprzez uzupełnienie stosownego formularza 
na stronach www.konferencjezimowe.pl na: 

- udostępnienie danych osobowych spółce Syngenta Crop Protection P.O. Box, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel w celu przetwarzania przez tę spółkę danych w jej 
własnych celach marketingowych, 
- otrzymywanie od Syngenta Polska sp. z o.o. na adres e-mail oraz numer telefonu, informacji 
marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, 
wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych 
oraz  
- wykonywanie przez Syngenta Polska sp. z o.o. połączeń głosowych na numer telefonu, w 
celu przedstawiania informacji marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę 
spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych 
akcjach marketingowych  

otrzymają od Organizatora Startowy Zestaw Konferencyjny (dalej: „Prezent”), czyli: broszury i 
ulotki informacyjne nt produktów Syngenta, długopis, magnes-notatnik, lutowe wydanie 
miesięcznika „Farmer” oraz reklamówkę Syngenta.  

9. Warunkiem uzyskania Prezentu jest ponadto wskazanie w formularzu zawartym na stronie 
www.konferencjezimowe.pl danych adresowych, na który ma zostać wysłany Prezent.  

10. Udział w Konferencji jest także możliwy bez udzielenia zgody, o której mowa w punkcie 8 
powyżej. Wówczas jednak Uczestnik nie otrzyma Prezentu, a jego dane w postaci numeru 
telefonu i adresu e-mail zostaną wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konferencji. 

11. Jeden Uczestnik może uzyskać uprawnienie do wyłącznie jednego Prezentu. 



12. Rejestracja rozpoczyna się w dniu 5.01.2022 roku i będzie trwała do dnia 10.02.2022 roku. 

13. Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem: 
www.konferencjezimowe.pl  

14. Do zarejestrowania udziału w Konferencji wymagane jest podanie danych Uczestnika 
wskazanych w powyższym formularzu oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku 
„Wysyłam zgłoszenie i akceptuję Regulamin Konferencji Zimowych Syngenta” 

15. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail zostanie wysłana 
wiadomość z potwierdzeniem rejestracji w Konferencji wraz z linkiem umożliwiającym udział 
w niej. 

16. Jeśli Uczestnik udzieli zgody, o której mowa w punkcie 8 Regulaminu, wówczas wysyłka 
prezentów odbywać się będzie według poniższego harmonogramu: 

- rejestracja dokonana do dnia 25 stycznia 2022r. - prezent zostanie wysłany do uczestnika 
do dnia 5 lutego 2022. 

-rejestracja dokonana do dnia 1 lutego 2022 r. - prezent zostanie wysłany do uczestnika do 
dnia 10 lutego 2022 r. 

- rejestracja dokonana do dnia 10 lutego 2022 r., prezent zostanie wysłany do uczestnika do 
dnia 20 lutego 2022 r.  

17. Reklamacje dotyczące organizacji Konferencji mogą być składane przez Uczestników w 
terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, drogą elektroniczną na adres informacj@agriclub.pl 

lub na adres siedziby Organizatora. 

18. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania, udzielając 
odpowiedzi drogą elektroniczną. 

19. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym, w 
szczególności danych osobowych osób trzecich, o ile Uczestnik nie jest do tego uprawniony. 

20. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz 
do odwołania samej Konferencji jak i towarzyszącej jej Akcji. Akcja w szczególności zostanie 
odwołana w razie wyczerpania liczby Prezentów.   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH 

  

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 
8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. stoł. 
Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.  

Z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się pod adresem e-mail: 
dataprivacy.pl@syngenta.com lub poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem pod numerem 
infolinii: 223260601.  

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych 
i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, 
jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytania dotyczące Konferencji, 
umożliwienia mi wzięcia udziału w Konferencji oraz z umożliwieniem mi uczestnictwa w Akcji, w 
wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi dane Uczestnika 

mailto:informacj@agriclub.pl


będą przekazywane do Syngenta Crop Protection z siedzibą w Szwajcarii, a także w celu 
marketingowym polegającym na promowaniu działalności i budowania wizerunku administratora 
oraz przekazywaniu mi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, 
promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii oraz działaniach analitycznych 
umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności. 

Jeżeli wyrażę zgodę, o której mowa w punkcie 8 Regulaminu Konferencji dane będą przetwarzane 
także w celu przekazania Prezentu oraz w celu marketingowym opisanym powyżej –realizowanym 
również za pomocą komunikatów kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w 
Konferencji, a także otrzymanie Prezentu oraz komunikatów marketingowych na adres e-mail lub 
numer telefonu. 

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), tj. prawnie uzasadniony interes polegający na 
przeprowadzeniu Konferencji, realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta 
oraz prowadzeniu marketingu własnych towarów oraz prowadzeniu badań analitycznych i 
podejmowaniu działań umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności. 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój 
adres e-mail oraz numer telefonu oraz zgody na przekazywanie mi komunikatów marketingowych 
w trakcie rozmów głosowych ze mną, dla których to czynności podstawą prawną przetwarzania 
danych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrażę zgodę na 
udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, 
CG-4002 Basel, w celu realizacji przez te spółkę jej własnych celów marketingowych podstawą 
prawną przetwarzania danych w powyższym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda, to mogę ją wycofać w każdym 
momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie moich danych, które odbyło się 
przed jej wycofaniem. 
Odbiorcami danych osobowych będzie:  

1. Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel oraz 
podmioty realizujące dla tej spółki usługi marketingowe, hostingowe oraz z zakresu IT,  

2. podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych,  
3. podmioty świadczące usługi analityczne, informatyczne i hostingowe,  
4. podmioty świadczące obsługę związaną z doręczeniem przesyłek, towarów i 

korespondencji,  
5. podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych i 

marketingowych na rzecz Spółki, 
6. dostawcy platform internetowych, na których odbywać się będzie Konferencja (Facebook, 

YouTube). 

Więcej informacji na temat odbiorcy danych mogę uzyskać pod numerem telefonu Infolinii: 
223260601.  

Dane osobowe będą przekazywane do Szwajcarii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 
dnia 26.07.2000 r. 2000/518/WE. Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań 
wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (państwa trzecie). Jeśli przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy będzie niezbędne, wówczas nastąpi to na podstawie prawnej zawartej w RODO.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1. niezbędny do zapewnienia udziału i organizacji Konferencji, jak również w tym do czasu 

przedawnienia roszczeń związanych z organizacją Akcji, 



2. prowadzenia działań marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz 
realizowania wewnętrznych celów administracyjnych przez administratora lub do czasu 
wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach 
marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer 
telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu, 

3. do czasu cofnięcia zgody na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop 

Protection.  

Administrator nie będzie podejmować wobec mojej osoby zautomatyzowanych decyzji, w tym w 
efekcie profilowania. 

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 
jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:   

 na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn 
związanych z moją szczególną sytuacją;  

 na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 

 


