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REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART AGRO CARE 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Dystrybutor wydaje Karty Agro Care. 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Dystrybutor – EX NOBIS sp. z o. o. z siedzibą w Pilchowicach, Pilchowice 70A, 56-610 Wleń, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503002, 

Regon:  022397010, NIP: 616-155-74-03, posiadająca kapitał zakładowy 5.000 zł;  

2) Karta – imienna karta potwierdzająca uczestnictwo osoby, na rzecz której została wydana, 

w Programie VOTUM Agro Care, w tym Karta Tymczasowa; 

3) Karta Tymczasowa – imienna karta potwierdzająca uczestnictwo osoby, na rzecz której została 

wydana, w Programie VOTUM Agro Care, ważna do dnia wydania Karty; 

4) Posiadacz Karty – Producent rolny uprawniony do uczestnictwa w Programie VOTUM Agro 

Care na podstawie zawartej z Dystrybutorem umowy; 

5) Program VOTUM Agro Care – pakiet usług podmiotów Grupy Kapitałowej VOTUM dla 

Posiadaczy Karty; 

6) Producent rolny – osoba fizyczna prowadząca w sposób zorganizowany i ciągły działalność 

wytwórczą w rolnictwie o charakterze zarobkowym; 

7) Regulamin Uczestnictwa w Programie – przyjęty przez VOTUM regulamin określający zasady 

uczestnictwa w Programie VOTUM Agro Care; 

8) Regulamin – niniejszy Regulamin; 

9) VOTUM – VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, REGON: 020136043, NIP: 

899-25-49-057, posiadająca kapitał zakładowy 1.200.000 zł, wpłacony w całości; 

10) Wniosek – formularz wniosku o wydanie Karty; 

11) Wnioskodawca – Producent rolny zainteresowany nabyciem Karty. 

3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy o wydanie Karty zawieranej przez 

Dystrybutora z producentem rolnym. 

4. Regulamin jest doręczany przed zawarciem umowy o wydanie Karty.  

 

§ 2. ZAWARCIE UMOWY O WYDANIE KARTY 

 

1. Karta uprawnia do korzystania z Programu VOTUM Agro Care na zasadach określonych 

Regulaminem Uczestnictwa w Programie. Karta nie jest przeznaczona dla konsumentów. 

2. Uczestnictwo w Programie VOTUM Agro Care jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo wynosi 365 

zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) brutto. 

3. W celu uczestnictwa w Programie VOTUM Agro Care Producent rolny wypełnia i składa 

Dystrybutorowi Wniosek. Prawidłowy wniosek zawiera dane Wnioskodawcy wymagane do 

zawarcia umowy oraz potwierdzenie zaakceptowania przez Wnioskodawcę Regulaminu i 

Regulaminu Uczestnictwa w Programie. 

4. W przypadku, gdy Wniosek zawiera błędy lub jest niekompletny, Dystrybutor wzywa 

Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. 

5. Na podstawie prawidłowego Wniosku Dystrybutor wydaje Wnioskodawcy Kartę Tymczasową, 

a Wnioskodawca jest obowiązany do wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie VOTUM 

Agro Care.  

6. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy wskazany przez Dystrybutora przy złożeniu wniosku. Za 

moment uiszczenia opłaty uważa się jej zaksięgowanie na rachunku bankowym Dystrybutora.  

7. Dystrybutor doręcza Kartę przesyłką poleconą na wskazany we Wniosku adres korespondencyjny 

w terminie 14 dni od dnia wniesienia opłaty. 

8. Karta Tymczasowa umożliwia korzystanie z Programu VOTUM Agro Care przed doręczeniem 

Karty, nie dłużej niż 30 dni od dnia jej wydania.  



2 

 

9. Posiadacz Karty jest uprawniony do korzystania z Programu VOTUM Agro Care przez okres 

jednego roku od dnia złożenia Wniosku i wydania Karty Tymczasowej (okres ważności Karty). 

10. Okres korzystania z Programu VOTUM Agro Care może zostać przedłużony na kolejny rok na 

Wniosek Posiadacza Karty złożony Dystrybutorowi, po ponownym uiszczeniu opłaty za wydanie 

Karty, na zasadach określonych w Regulaminie w brzmieniu na dzień złożenia Wniosku. 

11. Karta jest imienna i zawiera indywidualny numer.  

12. Karta nie jest kartą kredytową ani kartą płatniczą. 

 

§ 3. UTRATA KARTY 

 

1. Posiadacz Karty ma obowiązek poinformować Dystrybutora o każdym przypadku zgubienia, 

zniszczenia, kradzieży Karty lub Karty Tymczasowej. 

2. W przypadku niepoinformowania Dystrybutora o zgubieniu, zniszczeniu, kradzieży Karty lub Karty 

Tymczasowej, Dystrybutor nie odpowiada za brak możliwości uczestnictwa w Programie VOTUM 

Agro Care przez Posiadacza Karty, wynikający z działania lub zaniechania Posiadacza Karty lub 

osób trzecich. 

3. W przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży Karty lub Karty Tymczasowej Posiadacz Karty może 

złożyć Dystrybutorowi wniosek o wydanie duplikatu Karty dwukrotnie w każdym rocznym okresie 

ważności Karty. Za każde kolejne wydanie duplikatu Karty z powodu jej zgubienia, zniszczenia lub 

kradzieży Dystrybutor pobiera opłatę stanowiącą równowartość kosztów wydania Karty w kwocie 5 

zł (słownie: pięć złotych) brutto powiększoną o koszty wysłania Karty na adres Posiadacza Karty 

przesyłką poleconą według cennika operatora pocztowego. 

 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dystrybutor przetwarza dane osobowe Posiadacza Karty jako administrator danych osobowych 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2135, zwanej dalej: ustawą o ochronie danych osobowych), w zakresie i w celu 

niezbędnym do wykonania umowy o wydanie Karty oraz marketingu bezpośredniego usług 

własnych, o ile Posiadacz Karty udostępni Dystrybutorowi te dane. 

2. Dane osobowe Posiadacza Karty podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych 

osobowych. 

3. Posiadaczowi Karty przysługuje prawo: 

1) dostępu do dotyczących go danych oraz do ich poprawiania,  

2) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania dotyczących go 

danych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

administratorów danych ze względu na szczególną sytuację Posiadacza Karty, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych Posiadacza 

Karty w celach marketingu bezpośredniego usług własnych lub wobec przekazywania 

dotyczących go danych osobowych innemu administratorowi danych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2016 r. 

2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:  

a) potrzeby dostosowania treści Regulaminu do aktualnego brzmienia przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie; 

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu 

administracji publicznej; 

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie 

wykonania umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub Regulaminem. 

3. Regulamin obejmujący zmiany zostanie udostępniony Posiadaczom Kart z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. Posiadacz Karty ma możliwość wypowiedzenia umowy zawartej z Dystrybutorem 

w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.  



3 

 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Posiadacza Karty z powodu braku akceptacji nowej 

wersji Regulaminu Dystrybutor zwraca Posiadaczowi Karty opłatę za wydanie Karty pomniejszoną 

proporcjonalnie do okresu uczestnictwa Posiadacza Karty w Programie VOTUM Agro Care.  

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu składa się w formie pisemnej na adres Dystrybutora. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 

Regulaminu Uczestnictwa w Programie oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 


