
 

Regulamin Promocji  

„ZGARNIAJ CZIPY ” 
Obowiązuje od dnia 1.06.2017 roku 

 

 

DEFINICJE 

Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie: 

1. Promocja – akcja promocyjna organizowana przez BMT Sp. z o.o. 

2. Mikroczip – transponder RFID zgodny z normą ISO 11784/11785 w rozmiarze standard                               

t. j. 2,1 x 12 mm., służący do elektronicznego znakowania  zwierząt  

3. SAFE-ANIMAL – Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, do której wprowadzane 

są informacje  o zaczipowanych zwierzętach. 

4. Hodowca – osoba prawna zajmująca się hodowlą psów lub kotów, zamieszkująca na terenie 

Polski. 

5. Właściciel – osoba fizyczna nabywająca w drodze umowy kupna/sprzedaży psa lub kota  

od Hodowcy. 

6. Panel promocji – interfejs na stronie www.safe-animal.eu, pozwalający na śledzenie promocji 

przez Hodowcę.  

7. Indywidualny kod Hodowcy – niepowtarzalne ID Hodowcy wygenerowane dla konta Uczestnika 

Promocji. 

8. Organizator – BMT Sp. z o.o. 

 

§ 1.    ORGANIZATOR PROMOCJI 

1. Promocja „ZGARNIAJ CZIPY”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BMT SP. z o.o. z 

siedzibą w Tanowie, ul. Szkolna 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

http://www.safe-animal.eu/


Sądowego pod numerem KRS 0000503361, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 

8522607001. 

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie 

powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Fundacją SAFE-ANIMAL  

a pracownikami BMT Sp. z o.o. 

 

§ 2.    DANE OSOBOWE 

1. BMT Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez 

Organizatora  w związku z niniejszą Promocją. 

 

§ 3.    CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Do Promocji można przystąpić w okresie od 01.06.2016 roku. 

2. Promocja trwa do odwołania – jednak nie krócej niż 24 miesiące od daty jej rozpoczęcia.  

 

§ 4.    UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

1. Promocja skierowana jest do Hodowców, mających pełną zdolność do czynności prawnych, 

zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie wskazanym w § 3 ust. 1 spełnią łącznie 

następujące warunki:  

 założą lub już posiadają konto w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL,  

 dokonają zakupu mikroczipów o normie ISO 11784/11785,  

2. W Promocji nie mogą wziąć udziału Hodowcy nie posiadający konta w Międzynarodowej Bazie 

Danych SAFE-ANIMAL. 

3. Założenie konta w Międzynarodowej Bazie SAFE-ANIMAL nie jest obowiązkowe, a jego posiadanie 

nie wiąże się z obligatoryjnym przystąpieniem do promocji. 

 

 



§ 5.    ZASADY PROMOCJI 

1. Hodowca, który w okresie określonym w § 3 ust. 1, spełnił warunki uczestnictwa w Promocji 
wskazane  w § 4 otrzyma specjalny dostęp do panelu promocji w założonym przez siebie koncie. 

2. Hodowca będzie mógł zarządzać panelem promocji śledząc ilość zarejestrowanych kont przez 
Właścicieli, a tym samym ilość mikroczipów przysługujących Hodowcy nieodpłatnie. 

3. Warunkiem otrzymania nieodpłatnych mikroczipów jest założenie przez Właściciela własnego 
konta w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.  

4. Hodowca sprzedając zwierzę, przekazuje Właścicielowi indywidualny kod Hodowcy. Uprawnia on 
kupującego do założenia konta w SAFE-ANIMAL na warunkach preferencyjnych, t. j. otrzymania 
zniżki na rejestrację konta w wysokości 4 zł. 

5. Każdorazowo po potwierdzeniu założenia konta przez kupującego, Hodowca otrzymuje jeden 
mikroczip, który zostanie przesłany Hodowcy na adres przypisany do konta Hodowcy                                
w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.  

6. Mikroczip, o którym mowa w § 5 ust 4, zostanie przesłany Hodowcy w przeciągu 21 dni od daty 
utworzenia konta przez Właściciela, bądź dołączony do przesyłki podczas realizacji zamówienia 
Hodowcy dotyczącego mikroczipów. Dotyczy to zamówienia złożonego w BMT Sp. z o.o.  

7. Mikroczip przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika BMT Sp. z o.o., iż zostały spełnione 
wszystkie warunki formalne. 

8. Mikroczip przekazany Hodowcy w ramach promocji podlega ewentualnej wymianie lub zwrotowi. 

 

§ 6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach 
opisanych w Regulaminie. 

2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres 
BMT Sp. z o.o., należy składać z dopiskiem: Promocja „ZGARNIAJ CZIPY”. 

3. W opisie reklamacji należy podać dokładny opis oraz powód reklamacji. Należy również podać 
imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację. 

4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane polubownie. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

6. O decyzji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony droga elektroniczną. 

 



§ 7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

 u konsultantów infolinii pod numerem telefonu +48 91 817 12 99, 

 na stronie internetowej www.santeanimale.eu, 

2. Każda promocja organizowana przez BMT Sp. z o.o. jest odrębna i oparta o niezależny regulamin. 

3. Promocje organizowane w BMT Sp. z o.o. nie łączą się. 

4. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego 

żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie 

informacyjny. 


