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Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w postaci Platformy Agn@S pod adresem www.agnas.pl
§ 1 - Definicje
Poniższe pojęcia przyjmują następującą definicję:
1)

2)
3)
4)

„Agencja Nasienna” – Agencja Nasienna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lesznie przy ul. Jana Dekana 6E, 64-100 Leszno, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000180897, posiadająca NIP: 6972114964, REGON: 411532919 oraz kapitał zakładowy w
wysokości 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), posiadająca
adres elektroniczny: http://www.agencjanasienna.pl/ oraz adres poczty elektronicznej:
zarzad@agnas.pl;
„Platforma Agn@S” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Agencję Nasienną na rzecz
Usługobiorcy;
„Regulamin” – niniejszy regulamin;
„Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z Platformy Agn@S.
§ 2 - Postanowienia ogólne

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Regulamin określa warunki umowy świadczenia usługi Platforma Agn@S przez Agencję
Nasienną na rzecz Usługobiorcy.
W ramach usługi Platforma Agn@S Usługobiorca ma możliwość:
1) automatycznego uzupełnienia druku pomocniczego do udzielania informacji
o wykorzystaniu do siewu materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem,
czyli skorzystaniu z odstępstwa rolnego;
a następnie:
2) otrzymania faktury elektronicznej lub papierowej, wystawionej w oparciu o informacje
i dane przekazane przez Usługobiorcę w celu rozliczenia się za dany siew z hodowcą.
Założenie konta użytkownika w ramach Platformy Agn@s, korzystanie z usługi Platforma
Agn@S oraz usunięcie konta z Platformy Agn@S jest całkowicie bezpłatne.
Usługa Platforma Agn@S jest świadczona przez Agencję Nasienną zgodnie z Regulaminem.
Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych wystawionych przez
Agencję Nasienną w oparciu o dane i informacje przekazane przez Usługobiorcę.
Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną,
w szczególności informujących o możliwości rozliczenia nowego sezonu, wystawieniu faktury,
zmianach w Regulaminie i/lub prawie krajowym albo wspólnotowym.

§ 3 - Korzystanie z Platformy Agn@S
1.

2.

Korzystanie z Platformy Agn@S jest dobrowolne oraz bezpłatne. Jedyna płatność zachodzi w
oparciu o fakturę elektroniczną lub papierową, wystawioną w oparciu o dane i informacje podane
przez Usługobiorcę.
Na potrzeby korzystania z Platformy Agn@S Usługobiorca powinien założyć konto użytkownika,
podając w tym celu:
1) imię i nazwisko lub pełną nazwę (w przypadku osób prawnych albo jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej);
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adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku osób prawnych albo jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej);
3) adres poczty elektronicznej (e-mail);
4) numer telefonu.
Założenie konta na Platformie Agn@S oraz podanie niezbędnych danych osobowych może być
przeprowadzone wyłącznie przez osobę, której dane te dotyczą.
W przypadku osób będących podatnikami czynnymi VAT, podanie Numeru Identyfikacji
Podatkowej jest niezbędne.
Udostępnienie pozostałych informacji oraz danych osobowych jest dobrowolne.
Usługobiorca zobowiązany jest do ochrony swojego hasła, konta poczty elektronicznej oraz
danych niezbędnych do logowania na Platformie Agn@S.
2)

3.
4.
5.
6.

§ 4 - Usługa Platforma Agn@S
1.

2.
3.

Usługa Platforma Agn@S zapewnia Usługobiorcy automatyczne wypełnienie druku
pomocniczego do udzielania informacji o wykorzystaniu do siewu materiału ze zbioru odmiany
chronionej wyłącznym prawem, czyli skorzystaniu z odstępstwa rolnego, w celu rozliczenia się
za ten siew z hodowcą.
Powyższy druk zostaje uzupełniony wyłącznie w oparciu o informacje podane dobrowolnie przez
Usługobiorcę.
Usługa Platforma Agn@S po prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwia Usługobiorcy
pobranie faktury elektronicznej w panelu użytkownika, celem dokonania zapłaty związanej
z odstępstwem rolnym. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę woli otrzymania faktury
w formie fizycznej (papierowej) Agencja Nasienna prześle ją na wskazany adres, pod warunkiem,
że znajduje się on na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 - Warunki świadczenia usługi Platforma Agn@S
1.

2.
3.

Celem skorzystania z usługi Platforma Agn@S należy spełnić poniższe wymaganie techniczne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Agencja Nasienna:
1) dostęp do sieci Internet;
2) zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5;
3) przeglądarka internetowa.
Zalecane jest korzystanie z usługi Platforma Agn@S przy użyciu przeglądarki internetowej
Chrome oraz najnowszej wersji systemu Windows 10.
Na Usługobiorcy ciąży zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w ramach usługi
Platforma Agn@S.
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Usługobiorcy korzystającego
z usługi Platforma Agn@S, jest możliwość oraz ryzyko przejęcia kontroli nad urządzeniem
elektronicznym Usługobiorcy lub pozyskanie jego danych osobowych i informacji
udostępnianych w ramach Platformy Agn@S przez osoby trzecie w celu wyrządzenia szkody
Usługobiorcy. Usługobiorca powinien podjąć wszelkie środki ochrony na swoim urządzeniu
celem zminimalizowania oraz uniknięcia powyższych zagrożeń.

§ 6 - Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi Platforma Agn@S
1.

2.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Platforma Agn@S przez Agencję Nasienną
na rzecz Usługobiorcy niezbędne jest założenie konta użytkownika oraz podania danych
osobowych i niezbędnych informacji, o czym mowa w § 3 Regulaminu.
Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Platforma Agn@S w każdym
momencie, nieodpłatnie.
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§ 7 - Reklamacje
1.

2.
3.
4.
5.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem oraz odbiorem usługi Platforma Agn@S
należy przesłać na adres siedziby Agencji Nasiennej lub drogą elektroniczną na adres:
platforma@agnas.pl
Reklamacja może być również zgłoszona w formie telefonicznej, na poniższy numer telefonu:
+48 65 529 31 61
Do złożonej reklamacji Usługobiorca może załączyć zrzut ekranu (tzw. printscreen), obejmujący
ujawniony problem z funkcjonowaniem usługi Platforma Agn@S.
Reklamacje złożone przez Usługobiorcę będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
Odpowiedź na reklamację Usługobiorcy będzie udzielana przez Agencję Nasienną w formie,
w jakiej otrzymano daną reklamację.

§ 8 - Dane osobowe
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców w ramach usługi
Platforma Agn@S jest Agencja Nasienna.
Dane osobowe Usługobiorcy zbierane są w celu wykonania usługi objętej Platformą Agn@S,
tj. w celu:
1) automatycznego uzupełnienia druku pomocniczego do udzielania informacji
o wykorzystaniu do siewu materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem,
czyli skorzystaniu z odstępstwa rolnego;
2) automatycznego wypełnienia, wygenerowania oraz doręczenia Usługobiorcy faktury
elektronicznej lub papierowej w celu rozliczenia się za dany siew z hodowcą.
Usługobiorcy przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych osobowych oraz do ich
poprawiania.
Mając na uwadze charakter oraz cel usługi Platforma Agn@S, Agencja Nasienna udostępni dane
osobowe Usługobiorcy danemu hodowcy wyłącznie w zakresie odmian roślin, do których
przysługuje mu wyłączne prawo i których dotyczy dane rozliczenie Usługobiorcy.
Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
Wszelkie dane osobowe gromadzone na potrzeby świadczenia usługi Platforma Agn@S zbierane
są bezpośrednio od Usługobiorcy.
Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które
go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
1) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, dalej:
„u.o.d.o.”), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
ze względu na jego szczególną sytuację;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych
w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) u.o.d.o., gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w
celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu
administratorowi danych.
§ 9 - Prawa autorskie

1.
2.
3.

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Platformy Agn@S przysługują Agencji Nasiennej.
W ramach zawarcia umowy świadczenia usługi Platforma Agn@S Usługobiorcy nie przysługuje
oraz nie jest udzielana licencja na korzystanie z Platformy Agn@S.
W ramach zawarcia umowy świadczenia usługi Platforma Agn@S Usługobiorcy
nie przysługują majątkowe praw autorskie oraz nie są one zbywane na jego rzecz.
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§ 10 - Zmiany Regulaminu
1.
2.

W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu Usługobiorca zostanie o nich
poinformowany oraz będzie mógł je zaakceptować.
Usługobiorca przy pierwszym logowaniu na Platformie Agn@S zostanie powiadomiony
o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

§ 11 - Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajduje prawo polskie.
Regulamin udostępniany jest na każde żądanie Usługobiorcy lub osoby, która zamierza
skorzystać z usługi Platforma Agn@S.
Regulamin udostępniany jest każdej osobie przed założeniem konta użytkownika na Platformie
Agn@S oraz przed zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej Platforma Agn@S.
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