
REGULAMIN TANKUJ
Z ES CAPELLO

Niniejszy Regulamin sporządzony został przez Lidea Poland Sp. z o.o. i określa zasady
prowadzenia przez Lidea Poland Sp. z o.o. akcji promocyjnej pod nazwą “Tankuj z ES Capello”.

§ 1. DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w
jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1. Promocja - akcja promocyjna “Tankuj z ES Capello”.
2. Organizator - Lidea Poland Sp. z o.o., ul. Wichrowa 1 a, PL 60-449 Poznań, REGON:

302795371, NIP: 7811898872, EU-NIP/TIN: PL7811898872. Kapitał zakładowy 100 000,00 zł
opłacony w całości, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000521887.

3. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz którzy w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie
przystąpią do Promocji, spełniając wszystkie warunki opisane w § 3. i 4.

4. Karta paliwowa - Karta zakupowa przedpłacona, która pozwala na dokonywanie
bezgotówkowego nabycia paliw, produktów w sklepie oraz usług na stacjach paliw należących
do sieci ORLEN, to jest w sieci stacji paliw własnych i franchisingowych Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. opatrzonych logo ORLEN.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1).

6. Przedstawiciel Regionalny – pracownik Organizatora oddelegowany do terenowego
wsparcia sprzedaży produktów pod marką Lidea na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna i
aktualna lista Przedstawicieli Regionalnych Organizatora dostępna jest na stronie internetowej
https://lidea-seeds.pl/przedstawiciele-regionalni

7. Adres e-mail Przedstawiciela Regionalnego – adres poczty elektronicznej Przedstawiciela
Regionalnego wskazany na stronie internetowej
https://lidea-seeds.pl/przedstawiciele-regionalni

8. Formularz Deklaracji Zakupu – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Promocji będący
Załącznikiem 1. do niniejszego Regulaminu.

9. Formularz Potwierdzenia Odbioru Karty Paliwowej - dokument na którym Uczestnik
potwierdza otrzymanie Karty Paliwowej i określa sposób opodatkowania w Promocji będący
Załącznikiem 2. do niniejszego Regulaminu.
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§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Promocja prowadzona jest od dnia 1.05.2022 roku do dnia 31.10.2022 roku przy czym okres

zakupów produktów wskazanych w promocji ograniczony jest do dnia 31.08.2022 roku.
3. Promocja ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej nasion rzepaku ozimego marki Lidea pod nazwą ES Capello oraz
mieszanek siewnych ES Capello Protect i ES Capello Symbio po spełnieniu warunków
określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zakup produktów, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje również ich
nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.

§ 3. NAGRODA W PROMOCJI
1. Nagrodą w Promocji jest Karta Paliwowa o wskazanej w § 3 punkt 3 wartości.
2. Uczestnik deklaruje w obecności Przedstawiciela Regionalnego na Formularzu Deklaracji

Zakupu nabycie następujących produktów pod marką Lidea:
○ rzepaku ozimego ES Capello,
○ mieszanki siewnej ES Capello Protect,
○ mieszanki siewnej ES Capello Symbio.

3. Za zakup do dnia 31.08.2022 roku produktów wskazanych w § 3. punkcie 2. Organizator
przekaże na kartę paliwową następującą wartość:

○ za 3-5 jednostek siewnych = 120 złotych,
○ za 6-8 jednostek siewnych = 240 złotych,
○ za 9-12 jednostek siewnych = 360 złotych,
○ za 12 i więcej jednostek siewnych = 480 złotych.

4. Uczestnik w momencie wypełnienia Formularza Deklaracji Zakupu ES Capello otrzyma Kartę
Paliwową, która do momentu spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa pozostaje
nieaktywna.

5. Uczestnik potwierdzi otrzymanie Karty Paliwowej na formularzu Potwierdzenia Odbioru Karty
Paliwowej, wskazując sposób opodatkowania.

6. Do dnia 15.09.2022 roku Uczestnik prześle na Adres e-mail Przedstawiciela Regionalnego
Organizatora kopię faktury potwierdzającej zakup produktów wskazanych w § 3 w punkcie 2.

7. Organizator do dnia 31.10.2022 roku aktywuje Kartę Paliwową na przyrzeczoną wartość.
8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje zamiana na inną nagrodę o wyższej wartości ani jej

ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny.
9. Ogłoszenie aktywacji Karty Paliwowej nastąpi w terminie do dnia 31.10.2022 r.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnik Promocji obowiązany jest spełnić następujące warunki uczestnictwa:

1.1. W dniach od 1.05.2022 roku do 31.08.2022 roku wypełnić czytelnie i kompletnie oraz
podpisać w obecności Przedstawiciela Regionalnego Organizatora Formularz Deklaracji
Zakupu.

1.2. Wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów
marketingu polegającego na przekazywaniu informacji handlowych o produktach i
usługach polecanych przez Organizatora, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail
oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących.
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1.3. Dokonać zakupu od podmiotu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
produktów wskazanych w § 3. w punkcie 2. przynajmniej w ilości wskazanej w
Formularzu Deklaracji Zakupu.

1.4. Potwierdzić otrzymanie Karty Paliwowej poprzez czytelne i kompletne wypełnienie
Formularza Potwierdzenia Odbioru Karty Paliwowej.

1.5. W dniach od 1.05.2022 roku do 15.09.2022 roku przesłać na Adres e-mail
Przedstawiciela Regionalnego Organizatora kopii faktury potwierdzającej zakup
produktów wskazanych w § 3 w punkcie 2.

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także pracownicy innych
podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w jej organizację i przebieg.

§ 4. PODATKI
1. Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży premiowej

dla Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
bądź też dla których zakup towarów wskazanych w promocji jest niezwiązany z prowadzoną
działalnością gospodarczą (dalej zwani jako „Osoby Fizyczne Niebędące Przedsiębiorcami”)
dokonuje Organizator Promocji.

2. W przypadku Osób Fizycznych Niebędących Przedsiębiorcami, zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych, nagrody o jednorazowej wartości nie przekraczającej
2000 zł zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach niniejszej
Promocji Organizator nie przewiduje przekazania nagród, których jednorazowa wartość
przekracza 2000 zł.

3. W przypadku pozostałych Uczestników Promocji (dalej zwani jako „Przedsiębiorcy”),
rozliczenia podatku od nagród związanych ze Promocją dokonuje samodzielnie Uczestnik
Promocji, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych lub – w przypadku
podatników CIT – ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Uczestnicy będący
Przedsiębiorcami mają obowiązek ujęcia wartości nagrody w przychodach i odprowadzenia
podatku zgodnie z obowiązującymi ich stawkami podatkowymi i zasadami rozliczenia dochodu
z działalności gospodarczej.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odbiór nagrody możliwy będzie pod warunkiem, że nagrodzony Uczestnik nie jest

pracownikiem Organizatora, a nadto umożliwi zweryfikowanie przez Organizatora jego
tożsamości.

2. Zastrzega się, że ilość Kart Paliwowych w promocji jest ograniczona i że przyjmowanie
zgłoszeń do Promocji prowadzone będzie od początku trwania Promocji do czasu wyczerpania
puli nagród.

3. W terminie 5 dni od dnia zakończenia Promocji Uczestnik może złożyć reklamację
bezpośrednio do Organizatora (decyduje data nadania pisma). Reklamacje powinny być
sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres: Lidea Poland Sp. z o.o., PL 60-449
Poznań, ul. Wichrowa 1a. Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie nie podlegają
rozpoznaniu. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie
załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia, ale nie później niż w terminie
60 dni od skutecznego złożenia reklamacji.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień i zasad trwania Promocji w trakcie jej
trwania oraz odwołania Promocji w dowolnym momencie z ważnych przyczyn, o czym
poinformuje Uczestników Promocji na stronie internetowej Organizatora.

5. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika na podstawie zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych do celów marketingu polegającego na przekazywaniu
informacji handlowych o produktach i usługach polecanych przez Organizatora będą
przetwarzane w nieograniczonym czasie przez Lidea Poland Sp. z o.o., ul. Wichrowa 1a, PL
60-449 Poznań. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych,
wnoszenia do nich zmian oraz żądania ich usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych, stosownie do RODO zostały umieszczone na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: https://lidea-seeds.pl/rodo

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz RODO.

7. Regulamin promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
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