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5 + 1
Zamów już teraz 

5 jednostek 
zawierających  
po 1,5 miliona 
nasion odmian 

rzepaku Pioneer®, 
a szóstą jednostkę 
dostaniesz gratis. 

1 JEDNOSTKA 
GRATIS  

TO 20% RABATU! 
Oferta dotyczy 

wszystkich odmian 
i jest ważna do 
30.06.2020 lub 

do wyczerpania 
zapasów.*

*O szczegóły pytaj przedstawicieli handlowych Pioneer®



PROMOCJA
Perenal™ GRATIS

Kup pakiet

HERBICYD
HERBICYD

Kliper

Szczegóły na www.e-pole.pl

Zasady promocji:

 � zarejestruj zakup przez program partnerski www.e-pole.pl

 � lub wypełnij deklarację dołączoną na skrzydle okładki i wyślij jej 
zdjęcie na adres pytanie@e-pole.pl lub 575 967 831 

Perenal™ 104 EC środek zwalczający samosiewy zbóż i perz otrzymasz 
GRATIS w ciągu 21 dni od złożenia deklaracji. 
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Kup Navigatora,  
zarejestruj jego zakup  
na stronie www.e-pole.pl  
i odbieraj nagrody!

Wybierz jedną 
z wielu atrakcyjnych 

nagród

NAVIGATOR™

PROMOCJA 2020

Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać na www.e-pole.pl
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Formularz deklaracji zakupu pakietu produktów Belkar™ i Kliper™ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Nazwa Uczestnika Programu E-pole dla rolnika (imię i nazwisko Uczestnika 
będącego rolnikiem indywidualnym lub nazwa firmy Uczestnika będącego 
osobą prawną/jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej prowadzącą działalność rolniczą)*

............................................................................................................................................................
PESEL lub NIP*

............................................................................................................................................................
Nr tel. komórkowego podany podczas rejestracji do Programu E-pole dla 
rolnika

Deklaruję zakup pakietu produktów  
Belkar™ i Kliper™ 
(przy założeniu 0,25 l produktu Belkar™ na hektar 
i 0,75 l produktu Kliper™ na hektar)*:

40 ha – otrzymasz 5 l Perenal™ 104 EC

60 ha – otrzymasz 10 l Perenal™ 104 EC

100 ha – otrzymasz 20 l Perenal™ 104 EC

200 ha – otrzymasz 40 l Perenal™ 104 EC

Max. 300 ha – otrzymasz 60 l Perenal™ 104 EC

*Wpisz kombinację liczy pakietów nie przekraczając 300 ha.

...................................................................................................................................... ................................................................................................................
Data i czytelny podpis* Pieczątka

1. Uprzejmie informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych w akcji promocyjnej „Promocja Belkar™” są: 
- Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Kontakt z administratorem 
jest możliwy pod numerem telefonu 22 5487300, adresem e-mail: biuro@corteva.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej,
- DuPont Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy 
pod numerem telefonu 22 5487300, adresem e-mail: biuro@corteva.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej,
- Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Kontakt z administratorem jest 
możliwy pod numerem telefonu 22 5487300, adresem e-mail: biuro@corteva.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w akcji promocyjnej „Promocja Belkar™” – podstawę 
prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych — art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników akcji promocyjnej 
„Promocja Belkar™”, którzy uzyskali nagrodę (premię) w akcji, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania 
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki: 
• przechowywanie deklaracji zakupu na produkty oferowane przez Administratorów;
• wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie 
laureatów nagród w programie).

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratorów do 31.12.2026 r.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Administratorów Państwa danych osobowych. Sprze-
ciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pytanie@e-pole.pl, za 
pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 3130197 lub pisząc listownie na adres @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 
02-972 Warszawa.

5. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie 
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody 
spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratorów, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania 
(np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorach).

6. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym. 

8. Informujemy, że Administratorzy powierzyli przetwarzanie Państwa danych firmie @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 
Warszawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administratorzy lub ww. podmiot przetwarzający 
zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz orga-
nom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).

9. W związku z globalnym połączeniem firm The Dow Chemical Company oraz DuPont Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu i inne dane kontaktowe) będą przechowywane w wybranych systemach, głównie znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. 
Informacje te mogą być udostępniane w ramach firm DuPont, Pioneer Hi-Bred i Dow AgroSciences, przedsiębiorstwa Corteva Agriscience™, 
działu rolniczego DowDuPont™, firm z nimi stowarzyszonych, partnerów i wybranych stron trzecich w innych krajach. Aby dowiedzieć się więcej 
na temat Polityki prywatności, prosimy odwiedzić stronę: www.privacy.corteva.com.

 *Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższym Regulaminem akcji promocyjnej „Promocja Belkar™” i akceptuję jego postanowienia, 
jednocześnie zobowiązuję się do zapłacenia odszkodowania za niewywiązanie się z zasad akcji promocyjnej w przypadku niedokonania 
zakupu pakietu produktów Belkar™ i Kliper™ w ilości zadeklarowanej powyżej do dnia 31.08.2019 r. i/lub niewgrania faktury potwierdzającej ww. 
zakup na stronie www.d-koder.pl do dnia 15.09.2019 r.

......................................................................................................................................
*Pola obowiązkowe. Data i czytelny podpis*
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja Belkar”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest @Venture 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-
972 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w War-
szawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396282, 
o kapitale zakładowym w wysokości 915 000,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem 
statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5213610512, zwana dalej „Or-
ganizatorem”.
1.2. Akcja Promocyjna jest organizowana na zlecenie Grupy Kapitałowej Corteva Agriscience, to znaczy 
Spółek:
• Dow AgroSciences Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Józe-
fa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132947, o kapitale zakładowym w wysokości 300 
000,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 1180926661; 
• DuPont Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa 
Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 
KRS:0000007109, posługującą się NIP: 5272176684, numerem REGON: 013246202, o kapitale zakłado-
wym 50.000,00 zł w całości pokrytym;
• Pioneer Hi-Bred Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa 
Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod 
numerem KRS: 0000786349, posługującą się NIP: 5213866217, numerem REGON: 383363600 o kapitale 
zakładowym 5.000,00 zł w całości pokrytym.
1.3. Akcja Promocyjna jest ogłaszana w ramach Programu E-Pole dla rolnika (zwanego dalej „Pro-
gramem”), którego regulamin (zwany dalej „Regulaminem Programu”) dostępny jest na stronie 
www.e-pole.pl (zwanej dalej „Stroną Programu”).
1.4. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja pakietu produktów Belkar™ i Kliper™ (zwany dalej: „Pakietem 
produktów”) i zwiększenie jego sprzedaży.
1.5. Akcja Promocyjna jest organizowana w okresie od dnia 01.05.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. (zwana 
dalej: „Okresem Akcji Promocyjnej”).
1.6. Akcja Promocyjna jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
1.8. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolny.
1.9. Infolinia Akcji Promocyjnej, pod którą Uczestnik może uzyskać również informacje dotyczące Ak-
cji Promocyjnej, prowadzona jest pod numerem telefonu 22 3130197, w dni powszednie, w godzinach: 
9:00–17:00.
1.10. Przystępując do Akcji Promocyjnej, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regula-
minu i przestrzegać jego postanowień. 
1.11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnika, który 
w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
2.1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy zarejestrowali się do 
Programu zgodnie z Regulaminem Programu lub Uczestnicy poprzedniej edycji Programu, tj. „D-Ko-
der 2019 – edycja jesienna”, którzy zgodnie z Regulaminem Programu zostali do niego zakwalifikowani 
(zwani dalej „Uczestnikami”).
2.2. Akcja Promocyjna polega na tym, że każdy Uczestnik, który w Okresie Akcji Promocyjnej wypełni 
Formularz deklaracji (zwany dalej: „Formularzem deklaracji”), stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Akcji Promocyjnej, deklarując zakup pakietu produktów Belkar™ i Kliper™ na poniższe wielkości hektarów 
lub ich kombinacji:
i. 40 ha
ii. 60 ha
iii. 100 ha
iv. 200 ha
v. 300 ha
(przy założeniu 0,25 l produktu Belkar™ na hektar i 0,75 l produktu Kliper™ na hektar), otrzyma nagrodę 
w postaci:
vi. 5 l produktu Perenal™ 104 EC o wartości 605,30 zł brutto przy deklaracji zakupu na 40 ha,
vii. 10 L produktu PerenalTM 104 EC o wartości 1210,60 zł brutto przy deklaracji zakupu na 60 ha,
viii. 20 l produktu Perenal™ 104 EC o wartości 2421,20 zł brutto przy deklaracji zakupu na 100 ha,
ix. 40 l produktu Perenal™ 104 EC o wartości 4842,40 zł brutto przy deklaracji zakupu na 200 ha,
x. 60 l produktu Perenal™ 104 EC o wartości 7263,60 zł brutto przy deklaracji zakupu na 300 ha.
2.3. Uczestnik może wypełnić Formularz deklaracji, o którym mowa w pkt 2.2., w formie elektronicznej na 
stronie Programu www.e-pole.pl na swoim Koncie Punktowym, o którym mowa w Regulaminie Programu 
(zwanym dalej: „Kontem Punktowym”) lub w formie papierowej. Formularz w formie papierowej dostępny 
jest u Przedstawiciela Handlowego Corteva oraz w Katalogu nasion rzepaku Pioneer Hi-Bred 2020. 
Wypełniony formularz papierowy można wysłać na adres e-mail: pytanie@e-pole.pl lub w formie MMS 
na numer telefonu: 575967831.
2.4. Po wypełnieniu Formularza deklaracji, o którym mowa w pkt 2.3., Uczestnik ma możliwość anulowa-
nia złożonej deklaracji w przeciągu 48h od wypełnienia Formularza deklaracji:
a. na stronie Programu www.e-pole.pl na swoim Koncie Punktowym w zakładce „D-Koder – Belkar” 
– w przypadku wypełnienia Formularza deklaracji na stronie Programu www.e-pole.pl, 
b. wysyłając wiadomość e-mail na adres pytanie@e-pole.pl lub SMS na numer: 575967831 – w przy-
padku Uczestników, którzy wypełnili papierowy Formularz deklaracji otrzymany od Przedstawiciela 
Handlowego Corteva.
2.5. Uczestnik po wypełnieniu Formularza deklaracji otrzyma w przeciągu 21 dni przesyłką kurierską na 
adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym Programu określoną ilość produktu Perenal™ 104 EC zgod-
nie z pkt 2.2. Regulaminu.
2.6. Uczestnik po wypełnieniu Formularza deklaracji jest zobowiązany do zakupu w Okresie Akcji Pro-
mocyjnej, czyli od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r., wskazanej ilości Pakietu produktów i zarejestrowania 
dowodu zakupu Pakietów produktów w jeden z następujących sposobów:
a. do 15 listopada 2020 r. załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony) potwier-
dzające zakup Pakietów produktów, logując się na stronie www.e-pole.pl na swoim Koncie Punktowym, 
albo
b. do 15 listopada 2020 r. przekazać Przedstawicielowi Handlowemu Corteva kopie dowodów zakupu 
Pakietów produktów (faktur VAT lub paragonów), potwierdzające zakup Pakietów produktów, 
albo
c. do 15 listopada 2020 r. przesłać kopie dowodów zakupu Pakietów produktów (faktur VAT lub para-
gonów), potwierdzające zakup Pakietów produktów, na adres e-mail: pytanie@e-pole.pl lub w formie 
MMS na numer telefonu: 575967831, 
albo
d. do 15 listopada 2020 r. załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony) potwier-

dzające zakup Pakietów produktów, logując się na swoim Koncie Punktowym poprzez Aplikację mo-
bilną Programu.
2.7. Dowody zakupu zostaną przetworzone i dopisane na Koncie Punktowym Uczestnika na podstawie 
przesłanych dowodów zakupu w przeciągu 14 dni od momentu ich rejestracji zgodnie z pkt 2.6.
2.8. Jeżeli Uczestnik nie dokona zakupu zgodnego z Formularzem deklaracji w Okresie Akcji promocyj-
nej i/lub nie zarejestruje dowodu zakupu zgodnie z pkt 2.6. Regulaminu Akcji Promocyjnej, to Organi-
zator wystawi na Uczestnika i prześle rejestrowaną przesyłką pocztową Uczestnikowi do 30 listopada 
2020 r. notę obciążeniową tytułem „Odszkodowania za niewywiązanie się z zasad Akcji Promocyjnej”.
2.9. Nota obciążeniowa, o której mowa w pkt powyżej, zostanie wystawiona zgodnie z poniższymi za-
sadami:
a. w przypadku zakupu Pakietu produktów na poniżej 40 ha, Uczestnik otrzyma notę obciążeniową 
opiewającą na kwotę równą wartości dostarczonego produktu Perenal™ 104 EC, gdzie 1 l produktu 
Perenal™ 104 EC wart jest 121,06 zł brutto;
b. w przypadku niezrealizowania całości deklaracji zakupu Pakietu produktów, Uczestnik otrzyma notę 
obciążeniową opiewającą na kwotę równą wartości dostarczonego produktu Perenal™ 104 EC, gdzie 
1 l produktu Perenal™ 104 EC wart jest 121,06 zł brutto;
c. w przypadku niezrealizowania w części deklaracji zakupu Pakietu produktów, Uczestnik otrzyma 
notę obciążeniową opiewającą na kwotę równą wartości dostarczonego produktu Perenal™ 104 EC 
przysługującej do brakującego pełnego dostępnego pakietu lub pakietów do zadeklarowanej ilości 
hektarów. Wartości 1 l produktu Perenal™ 104 EC wynosi 121,06 zł brutto.
2.10. Organizator informuje, że nagrody zdobywane w ramach Akcji Promocyjnej stanowią przychód 
z działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi) lub 
przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi) i podlegają opo-
datkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych, wynikających odpowiednio z przepisów Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1. Reklamacje co do przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres: @Venture 
SA, D-Koder, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150 z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 30 dni 
od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty 
zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania 
reklamacji na adres wskazany w niniejszym punkcie Regulaminu listem poleconym.
3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji Promocyjnej. 
3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Uczestnika, jak również opis 
i wskazanie przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na prze-
szkodzie rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, jeżeli na jej podstawie ma on możliwość ustale-
nia minimalnej treści koniecznej do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji.
3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, Regulaminu 
Programu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres 
podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza 
się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed wła-
ściwym sądem powszechnym.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Dane Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym 
dalej: „RODO”).
4.2. Administratorami danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej są: 
• Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 
Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 225487300, adresem e-mail 
biuro@corteva.com oraz listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, oraz
• DuPont Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. 
Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 225487300, adresem e-mail biuro@
corteva.com oraz listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, oraz
• Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 
Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 225487300, adresem 
e-mail: biuro@corteva.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
4.3. Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu organizacji Akcji 
Promocyjnej @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa (zwanej dalej: 
„Procesorem”).
4.4. W związku z tym, że niniejsza Akcja Promocyjna organizowana jest w ramach Programu „E-Pole 
dla rolnika”, dane osobowe Uczestników, przetwarzane w związku z realizacją niniejszej Akcji Promocyj-
nej, przetwarzane będą na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu Programu „E-Pole dla rolnika”, 
dostępnym pod adresem www.e-pole.pl.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5.1. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektronicz-
ną. W związku z tym, że niniejsza Akcja Promocyjna organizowana jest w ramach Programu „E-Pole 
dla rolnika”, to zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt V Regulaminu 
Programu „E-Pole dla rolnika”, dostępnym pod adresem www.e-pole.pl, który znajduje zastosowanie 
również dla usług świadczonych w ramach tej Akcji Promocyjnej, w tym usług, o których mowa w pkt 
5.2. poniżej.
5.2 Poza usługami świadczonymi w Programie na potrzeby Akcji świadczone są dodatkowe usługi 
drogą elektroniczną, a mianowicie:
a. możliwość składania deklaracji zakupu,
b. możliwość rejestrowania dowodów zakupu,
c. liczenie ilości zadeklarowanych pakietów produktów Belkar™ i Kliper™ zarejestrowanych w celu wery-
fikacji prawa do wydania produktu Perenal™ 104 EC.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. na 
stronie www.e-pole.pl oraz w Aplikacji mobilnej Programu.
6.2. Zasady Akcji Promocyjnej określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promo-
cyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.
6.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej lub w Progra-
mie, dzwoniąc na Infolinię Programu tel. 223130197 lub przesyłając wniosek o wykluczenie go z Akcji 
Promocyjnej lub Programu na adres e-mail: pytanie@e-pole.pl.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, niewpływa-
jących na prawa nabyte przez Uczestników. O wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje 
Uczestników z 5-dniowym wyprzedzeniem, na Stronie Akcji Promocyjnej. 
6.5. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PROMOCJA BELKAR” 
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „E-POLE DLA ROLNIKA”

dział rolniczy firmy DowDuPont


