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Warunki uczestnictwa w BetaPoint® – programie obsługi i nagród firmy 
Betaseed GmbH („Warunki Uczestnictwa”) 

 
Stan: 01.02.2023 

 
1. Przedmiot Warunków Uczestnictwa 

 
1.1 Podmiotem odpowiedzialnym za publikację i obsługę programu usług i nagród 
BetaPoint® („Program BetaPoint”) jest Betaseed GmbH („Betaseed”). 

 
1.2 Uczestnicy Programu BetaPoint mogą zbierać punkty („punkty BetaPoint”), 
w okresie trwania Programu BetaPoint za zakup pudełek nasion Betaseed 
dostarczanych z odpowiednim kodem, które można wymienić na nagrody po 
zebraniu określonej liczby punktów. 

 
1.3 Poniższe postanowienia określają warunki uczestnictwa w Programie BetaPoint, 
szczególnie możliwości zdobycia punktów BetaPoint w ramach Programu BetaPoint 
i ich wymiany na nagrody. 

 
1.4 Szczególne postanowienia Programu BetaPoint mogą przykładowo wynikać 
z warunków umieszczonych na stronie internetowej Betaseed (www.betaseed.com) 
oraz w Aplikacji Betaseed (zwanych dalej łącznie „Platformami informacyjnymi"), 
a także w różnych broszurach, materiałach z kampanii mailingowych itp. 
 
1.5 Tekst Warunków Uczestnictwa w Programie BetaPoint jest dostępny na stronie 
internetowej Betaseed www.betaseed.com oraz w aplikacji Betaseed. 

 
1.6 Ewentualne pytania można kierować do działu obsługi klienta Programu 
BetaPoint na adres poczty elektronicznej: betapoint@betaseed.com lub zgłaszać 
pod numerem telefonu: +49 69 244 333 150. 

 
2. Warunki uczestnictwa 

 
2.1 W Programie BetaPoint mogą rejestrować się wyłącznie osoby prawne 
reprezentowane przez swojego przedstawiciela prawnego lub kierownika 
gospodarstwa, który pracuje na rzecz osoby prawnej w ramach swojej działalności 
zawodowej, a także pełnoletnie osoby fizyczne o nieograniczonej zdolności do 
podejmowania czynności prawnych, jednak tylko wtedy, gdy dana osoba prawna lub 
osoba fizyczna jest właścicielem gospodarstwa rolnego, gdzie uprawiane są buraki 
cukrowe, a miejscem prowadzenia działalności jest Polska. Ponadto osoba prawna 
i osoba fizyczna winna posiadać ważny adres e-mail i adres pocztowy w Polska. 

 
2.2 Do rejestracji w Programie BetaPoint uprawnione są tylko osoby fizyczne, które 
nie są pracownikami Betaseed GmbH ani krewnymi takich pracowników i są 
pełnoletnie. 

 
2.3 Osoba prawna lub osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w pkt. 2.1 
i 2.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa jest uprawniona do rejestracji w Programie 
BetaPoint („Osoba Uprawniona do Rejestracji”).   

http://www.betaseed.com/
mailto:betapoint@betaseed.com


2  

 
2.4 Nie istnieje żadne roszczenie prawne o rejestrację w Programie BetaPoint. 
 
3. Rejestracja 

 
3.1 Rejestracja w Programie BetaPoint wymaga założenia przez Osobę Uprawnioną 
do Rejestracji konta użytkownika BetaPoint na stronie internetowej Betaseed pod 
adresem www.betaseed.com lub poprzez aplikację Betaseed. Aplikacja Betaseed 
jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi iOS (Apple) 
i Android (Google); można je pobrać z Apple App Store lub Sklepu Google Play.  
 
3.2 Wszystkie informacje podane podczas zakładania konta użytkownika muszą być 
przekazane w języku lokalnym uznawanym za oficjalny język w miejscu 
prowadzenia działalności rolniczej Osoby Uprawnionej do Rejestracji lub w języku 
angielskim. 
 
3.3 Konto użytkownika Osoby prawnej Uprawnionej do Rejestracji w Programie 
BetaPoint może założyć wyłącznie osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania 
osoby prawnej z mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa. 
 
3.4 W ramach Programu BetaPoint można utworzyć tylko jedno konto użytkownika 
BetaPoint dla jednej Osoby Uprawnionej do Rejestracji. W przypadku założenia kilku 
kont użytkownika Betaseed zastrzega sobie prawo do połączenia takich kont 
w jedno konto. 
 
3.5 W celu założenia konta użytkownika w Programie BetaPoint Osoba Uprawniona 
do Rejestracji musi podać kompletne i prawdziwe dane w wymaganym zakresie, 
w szczególności wypełnić pola obowiązkowe, przyjąć niniejsze Warunki 
Uczestnictwa jako wiążące oraz złożyć oświadczenie w sprawie ochrony danych. W 
razie podania istotnych nieprawdziwych informacji Betaseed zastrzega sobie prawo 
do wyrejestrowania konta użytkownika Osoby Uprawnionej do Rejestracji. 
 
3.6 W ramach procesu zakładania konta użytkownika Osoba Uprawniona do 
Rejestracji musi posługiwać się hasłem przeznaczonym konkretnie dla danego 
użytkownika, podać prawidłowy adres e-mail i prawidłowy adres pocztowy. 
Zalogowanie się na konto użytkownika BetaPoint, a tym samym aktywne 
uczestnictwo w Programie BetaPoint (skanowanie kodów QR/wprowadzanie kodów 
alfanumerycznych) jest możliwe tylko poprzez podanie adresu e-mail i hasła 

 
3.7 Korzystanie z danych osobowych i ich przetwarzanie przez Betaseed reguluje 
Polityka Prywatności, na którą wskazuje się podczas zakładania konta użytkownika 
i która wymaga akceptacji przez Osobę Uprawnioną do Rejestracji w celu 
dokończenia procesu zakładania konta użytkownika i rejestracji. 

 
3.8 Osoba Uprawniona do Rejestracji staje się uczestnikiem Programu BetaPoint 
(„Uczestnik”) z chwilą założenia konta użytkownika i ukończenia rejestracji 
w programie BetaPoint. Każdy Uczestnik otrzymuje osobiste konto użytkownika 
w programie BetaPoint. 
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3.9 Po ukończeniu rejestracji Uczestnik może zalogować się do Programu 
BetaPoint za pośrednictwem ww. strony internetowej Betaseed lub aplikacji 
Betaseed. 
 
 
3.10 Każdy Uczestnik musi zapobiec ujawnieniu swojego hasła nieuprawnionym 
osobom trzecim. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że nieuprawniona 
osoba trzecia weszła w jego posiadanie, Uczestnik jest zobowiązany natychmiast 
powiadomić o tym Betaseed i niezwłocznie zmienić hasło. 

 
 

4. Zbieranie punktów BetaPoint 
 

4.1  Każdy Uczestnik może uzyskać punkty BetaPoint poprzez skanowanie 
kodów QR BetaPoint i/lub wpisywanie alfanumerycznych kodów BetaPoint, które 
znajdują się na zakupionych pudełkach nasion Betaseed na Polska. 
 
4.2 Wszystkie kody BetaPoint składają się zawsze z dwóch części: i) kodu QR oraz 
ii) kodu alfanumerycznego („Kody”). Kod QR można zeskanować za pomocą 
aplikacji Betaseed, a kod alfanumeryczny można wprowadzić w aplikacji Betaseed 
lub na stronie internetowej Betaseed 
 
4.3 Liczba punktów BetaPoint możliwych do zdobycia jest zwykle wskazana na 
odpowiednich Kodach lub towarzyszących im materiałach informacyjnych. 
 
4.4 Ewentualne błędy lub nieścisłości dotyczące wskazanej przez Betaseed liczby 
punktów BetaPoint nie uprawniają do dochodzenia roszczenia prawnego 
o uzyskanie przedmiotowych punktów BetaPoint. Betaseed zastrzega sobie prawo 
do skorygowania takich błędów i nieścisłości w dowolnym momencie. 
 
4.5 Uczestnik może wykorzystać kod QR BetaPoint lub alfanumeryczny kod 
BetaPoint umieszczony na zakupionym pudełku z nasionami Betaseed 
(przypadający na jedno pudełko z nasionami Betaseed) w celu zdobycia punktów 
BetaPoint, tylko jeden raz. 
 
4.6 Po pomyślnym zeskanowaniu przez Uczestnika kodu QR BetaPoint lub wpisaniu 
alfanumerycznego kodu BetaPoint na pudełku nasion Betaseed punkty BetaPoint są 
automatycznie dopisywane do należącego do Uczestnika konta użytkownika 
BetaPoint. 
 
4.7 W związku z postanowieniami pkt. 4.1 (pudełka z nasionami Betaseed) nie 
przewidziano możliwości wymiany punktów z Kodów pochodzących z pudełek 
nasion Betaseed, które nie zostały zakupione przez Uczestnika korzystającego 
z takich kodów dla potrzeb jego własnej działalności rolniczej lub odsprzedane przez 
niego osobie trzeciej, niezależnie od tego, czy Kody zostały wykorzystane, odpisane 
czy też utraciły ważność. Nie ma też możliwości wykorzystania Kodów z pudełek 
nasion Betaseed, które zostały zwrócone w wykonaniu prawa do odstąpienia od 
umowy przysługującego na mocy umowy lub przepisów prawa. Takie punkty 



4  

BetaPoint zostaną odjęte z należącego do Uczestnika konta użytkownika przez 
Betaseed. Uczestnik ma obowiązek poinformować Betaseed, aby mogła ona odjąć 
takie punkty z należącego do Uczestnika konta użytkownika. Przekazywanie Kodów 
osobom trzecim jest niedozwolone. 

 
4.8 Jeżeli Betaseed ma podstawy sądzić, że Uczestnik wykorzystał punkty 
BetaPoint z Kodu z naruszeniem powyższych zasad lub że ten sam Kod został 
wprowadzony przez kilku Uczestników, Betaseed zastrzega sobie prawo do żądania 
od takiego(-ch) Uczestnika(-ów) przedstawienia dowodu zakupu i numeru partii 
zakupionego pudełka nasion Betaseed oraz do naliczenia punktów BetaPoint tylko 
temu Uczestnikowi, który jest w stanie przedstawić wymagany dowód zakupu 

 
4.9 W przypadku naruszenia regulacji, o której mowa w pkt. 4.7 lub 4.8, Betaseed 
może odmówić dopuszczającemu się naruszenia Uczestnikowi naliczenia 
jakichkolwiek punktów BetaPoint, które zostały już naliczone i – w stosownych 
przypadkach – zażądać zwrotu wszelkich przyznanych już nagród bądź zażądać 
rekompensaty z tytułu utraty wartości. Betaseed może też wykluczyć Uczestnika 
z Programu BetaPoint w myśl postanowień pkt. 6.4 i dochodzić dalszych roszczeń 
wobec niego. 

 
4.10 Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta z punktami 
BetaPoint na Platformach Informacyjnych po zalogowaniu w Programie BetaPoint 
przy użyciu adresu e-mail i hasła. 

 
4.11 Punkty BetaPoint przypisane do konta użytkownika i/lub roszczenia Uczestnika 
dotyczące salda punktów BetaPoint nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią. 
 

 
5. Wykorzystanie punktów BetaPoint i nagrody 

 
5.1 Punkty BetaPoint zgromadzone przez Uczestnika zachowują ważność przez trzy 
(3) lata, a następnie są usuwane z należącego do Uczestnika konta użytkownika. 
Okres trzech lat liczony jest od 30 czerwca roku, w którym punkty BetaPoint zostały 
przypisane do konta użytkownika. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail od 
Betaseed na 10 dni przed końcem okresu trzech (3) lat z informacją o liczbie 
punktów BetaPoint, które zostaną usunięte w dniu 30 czerwca z jego konta 
użytkownika. Po usunięciu punktów BetaPoint z należącego do Uczestnika konta 
użytkownika, Uczestnik nie może już wymienić takich punktów BetaPoint. 
 
5.2 Każdy Uczestnik może wymienić zebrane przez siebie punkty BetaPoint 
w sklepie z nagrodami BetaPoint. Dostęp do sklepu z nagrodami BetaPoint można 
uzyskać poprzez BetaPoint po zalogowaniu się za pośrednictwem jednej z Platform 
Informacyjnych Betaseed.  

 
5.3 Konkretna liczba punktów BetaPoint wymagana do uzyskania przez Uczestnika 
nagrody oferowanej w sklepie z nagrodami BetaPoint, jest wskazana w sklepie 
z nagrodami BetaPoint w odniesieniu do każdej nagrody oferowanej w ww. sklepie. 
Uczestnik może zamówić i otrzymać nagrodę tylko wtedy, gdy na jego koncie 
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użytkownika BetaPoint znajduje się co najmniej wymagana liczba punktów 
BetaPoint wskazana dla danej nagrody w sklepie z nagrodami BetaPoint. Po 
zakończeniu procesu zamówienia nagroda zostanie wysłana do Uczestnika, 
a odpowiednia ilość punktów BetaPoint zostanie automatycznie odjęta z należącego 
do Uczestnika konta użytkownika. 

 
5.4 Użytkownik może zamówić nagrody w sklepie z nagrodami BetaPoint tylko jeśli 
są one dostępne. Prezentacja nagrody w sklepie BetaPoint nie stanowi zatem 
wiążącej oferty, lecz ma tylko unaocznić Uczestnikowi, że istnieje możliwość jej 
zamówienia. Do zawarcia wiążącej umowy dochodzi dopiero z chwilą złożenia przez 
Betaseed oświadczenia o przyjęciu zamówienia Uczestnika. Betaseed dołoży 
starań, aby zapewnić wystarczający zapas nagród oferowanych w sklepie 
z nagrodami BetaPoint, a w przypadku, gdy nagroda oferowana w sklepie 
z nagrodami BetaPoint nie jest dostępna – aby w odpowiednim czasie ponownie 
zamówić brakujące nagrody. Jeżeli Betaseed wyjątkowo nie jest w stanie dostarczyć 
nagrody zamówionej przez Uczestnika, punkty BetaPoint należne za nagrodę nie 
zostaną odjęte z należącego do Uczestnika konta użytkownika i na nim pozostaną. 
Jeżeli Betaseed odliczyła punkty BetaPoint z należącego do Uczestnika konta 
użytkownika, Betaseed wpisze je z powrotem w dobro należącego do Uczestnika 
konta użytkownika BetaPoint . Betaseed niezwłocznie poinformuje Uczestnika 
o niedostępności zamówionej nagrody. 

 
5.5 Betaseed zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wskazanych w sklepie 
z nagrodami BetaPoint w dowolnym momencie. Betaseed może korygować 
ewentualne błędy w sklepie z nagrodami BetaPoint w dowolnym momencie, bez 
uprzedniego powiadomienia. 
 
5.6 W okresie od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia tego samego roku 
Uczestnik może wymienić maksymalnie 100 000 (sto tysięcy) punktów BetaPoint 
w sklepie z nagrodami BetaPoint. Wszelkie punkty BetaPoint w ilości 
przekraczającej maksymalną liczbę określoną w niniejszych Warunkach 
Uczestnictwa mogą być wykorzystane z upływem okresu dwunastu (12) miesięcy 
z zastrzeżeniem takich samych obowiązujących ograniczeń.  
 
5.7 Ograniczenie określone w pkt. 5.6. nie ma zastosowania do Usług BetaCare 
i innych Usług, które mogą być od czasu do czasu oferowane przez Betaseed 
w sklepie z nagrodami BetaPoint. 

 
5.8 Uczestnik zasadniczo nie jest uprawniony do wymiany punktów BetaPoint na 
nagrody, które nie są oferowane w sklepie z nagrodami BetaPoint. Punkty mogą być 
wymieniane tylko na nagrody w formie bezgotówkowej (towary lub usługi) oferowane 
w sklepie z nagrodami BetaPoint. Betaseed nie będzie przekazywać środków 
pieniężnych za punkty BetaPoint ani wymieniać punktów BetaPoint na gotówkę. 
Powyższe postanowienie ma również zastosowanie odpowiednio w przypadkach 
określonych w pkt. 4.7 i/lub 4.8 niniejszych Warunków Uczestnictwa. 

 
5.9 Betaseed wysyła nagrody na własny koszt wyłącznie na adres pocztowy podany 
przez Uczestnika podczas rejestracji zgodnie z pkt. 3.6 Warunków Uczestnictwa. 
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Podczas procesu zamawiania Uczestnik ma jednak możliwość zmiany adresu 
pocztowego, na który ma zostać wysłana nagroda. Jeśli dostarczenie nagrody na 
nowy adres pocztowy jest niemożliwe (np. z powodu błędnego adresu pocztowego), 
a wysłana przez Betaseed nagroda zostanie zwrócona do Betaseed, wymiana 
punktów na nagrodę zostanie automatycznie anulowana. W takim przypadku 
Betaseed nie będzie już prawnie zobowiązana do wymiany punktów na nagrodę. 
Wymienione punkty BetaPoint zostaną wpisane w dobro należącego do Uczestnika 
konta użytkownika BetaPoint i nadal będą mogły być wykorzystane przez 
Uczestnika zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Istnieje możliwość 
ponownej wymiany punktów BetaPoint na tę samą lub inną nagrodę. 

 
5.10 Wycena nagrody dla celów podatkowych leży w wyłącznej gestii Uczestnika. 

 
5.11 W zakresie, w jakim nagrody wymieniane w sklepie z nagrodami BetaPoint 
są bonami, Betaseed nie jest emitentem ani dłużnikiem w odniesieniu do świadczeń 
i towarów wskazanych na przedmiotowych bonach. Emitentem bonu jest wskazany 
na nim podmiot i zastosowanie znajdują ogólne warunki emitenta takiego bonu, 
które na żądanie Uczestnika zostaną przesłane przez Betaseed Uczestnikowi. 
Betaseed sama działa jedynie w charakterze pośrednika dla podmiotu emitującego 
bon i nie jest zobowiązana do realizacji świadczenia i dostarczenia towarów 
wskazanych na danym bonie. W przypadku bonów (bony wartościowe, bony na 
określone usługi itp.) Uczestnik winien uwzględnić odpowiednią datę ważności 
danego bonu. Informacja o dacie ważności jest umieszczona na samym bonie lub 
można ją uzyskać od emitenta danego bonu. Betaseed nie oferuje możliwości 
wymiany bonów, które nie zostały zrealizowane przez Uczestnika w terminie. 
Betaseed nie ponosi też odpowiedzialności z tytułu świadczeń i towarów 
oferowanych przez emitenta bonu ani naruszenia przez niego postanowień 
umownych. Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności należy kierować do 
odpowiedniego emitenta bonu.  

 

5.12 Nagrody oferowane w sklepie z nagrodami BetaPoint przeznaczone są 
wyłącznie do wykorzystania w ramach własnej działalności rolniczej prowadzonej 
przez Uczestnika i nie są przeznaczone do sprzedaży odpłatnej. Nagrody – 
w szczególności w przypadku bonów – nie mogą być przez Uczestnika przenoszone 
na osoby trzecie. 

 
6 Okres obowiązywania, wypowiedzenie, wyłączenie, zakończenie BetaPoint 

 
6.1 Program BetaPoint rozpoczął się w dniu 1 czerwca 2016 r. i będzie trwał przez 
czas nieokreślony. 

 
6.2 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie BetaPoint w dowolnym 
momencie, bez wskazania przyczyny, przekazując odnośną informację pocztą 
elektroniczną betapoint@betaseed.com (hasło „BetaPoint”) lub pocztą tradycyjną na 
adres: Betaseed GmbH, hasło „BetaPoint”, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 
Frankfurt am Main, Niemcy („Rezygnacja z Udziału przez Uczestnika w Trybie 
Zwykłym”).  
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6.3 Betaseed może odwołać udział Uczestnika w BetaPoint bez podania przyczyny, 
z zachowaniem (4) czterotygodniowego okresu wypowiedzenia, przekazując 
odnośną informację pocztą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika przypisany do 
konta użytkownika BetaPoint lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy przypisany 
do konta użytkownika BetaPoint („Odwołanie Udziału Uczestnika przez Betaseed 
w Trybie Zwykłym”). 

 
6.4 Uczestnik i Betaseed mogą także podjąć decyzję o zakończeniu udziału 
Uczestnika w Programie BetaPoint z ważnej przyczyny, w trybie nadzwyczajnym. 

 
6.5 W przypadku zakończenia udziału Uczestnika zgodnie z pkt. 6.3 Uczestnik jest 
uprawniony do wymiany zebranych przez niego punktów BetaPoint na nagrody do 
czterech (4) tygodni po wejściu w życie odwołania lub rezygnacji z udziału 
Uczestnika. Z upływem tego terminu punkty BetaPoint Uczestnika tracą ważność, 
bez możliwości wymiany i wszelkie roszczenia wobec Betaseed lub emitentów 
bonów są wykluczone. 

 
6.6 Betaseed zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału 
w Programie BetaPoint ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego 
naruszenia warunków uczestnictwa. Takie oświadczenie o wykluczeniu zostanie 
przesłane na adres e-mail Uczestnika przypisany do konta użytkownika BetaPoint 
lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy Uczestnika przypisany do konta 
użytkownika BetaPoint. Prawo to przysługuje niezależnie i dodatkowo do prawa do 
zakończenia udziału w trybie nadzwyczajnym, określonego w pkt. 6.4. Istotne 
naruszenie warunków uczestnictwa ma miejsce, jeśli Uczestnik: 

6.6.1 dokona rejestracji pomimo braku uprawnień do uczestnictwa 
w programie (patrz pkt 2 niniejszych Warunków Uczestnictwa), 

6.6.2 przekaże nieprawdziwe informacje podczas rejestracji lub 
aktualizacji swoich danych (patrz pkt 3), 

6.6.3 wymieni punkty BetaPoint z Kodów z pudełek nasion Betaseed 
(patrz pkt 4.7 f), 

6.6.3.1 których sam nie nabył w celu zasiewu w ramach 
prowadzonej przez niego własnej działalności rolniczej; 

6.6.3.2 które nie są jego własnością; 
6.6.3.3 które zwrócił sprzedawcy w wykonaniu prawa do 

odstąpienia od umowy przysługującego mu na mocy 
umowy bądź przepisów prawa lub z innych powodów, 
nie powiadamiając Betaseed o takim zwrocie 
w odpowiednim terminie), 
lub 

6.6.4 próbuje wymienić punkty BetaPoint z Kodów umieszczonych na 
pudełkach Betaseed więcej niż jeden raz i/lub w sposób 
nieprawidłowy odrywa, przepisuje, skanuje, przekazuje takie 
Kody osobie trzeciej lub używa Kodów od osoby trzeciej (patrz 
pkt 4.7). 

 
6.7 W przypadku wykluczenia Uczestnika zgodnie z pkt. 6.4, punkty BetaPoint 
zgromadzone przez Uczestnika tracą ważność natychmiast po otrzymaniu 
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powiadomienia o wykluczeniu. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie 
o rekompensatę za punkty BetaPoint, które utraciły ważność. 

 
6.8 W przypadku wykluczenia Uczestnika przez Betaseed uznaje się, że nie 
kwalifikuje się on już do ponownego przystąpienia do Programu BetaPoint, chyba 
że Betaseed udzieliła wcześniej pisemnej zgody. 

 
6.9 Wszelkie dalsze roszczenia Betaseed wobec Uczestnika z tytułu naruszenia 
przez niego Warunków Uczestnictwa pozostają bez zmian. 
 
6.10 Betaseed zastrzega sobie prawo do usunięcia kont użytkowników 
BetaPoint, które były nieaktywne przez okres dłuższy niż 36 miesięcy bez 
uprzedniego powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym. Konto uznawane jest 
za nieaktywne, jeśli nie były na nim zbierane ani wykorzystywane punkty BetaPoint. 
Z chwilą usunięcia konta punkty BetaPoint na należącym do Uczestnika koncie 
użytkownika BetaPoint zostaną usunięte, a Uczestnikowi nie będzie przysługiwać 
roszczenie o rekompensatę za usunięte punkty BetaPoint. Uczestnik może w każdej 
chwili założyć nowe konto użytkownika BetaPoint.  
 
Betaseed zastrzega sobie również prawo do zakończenia Programu BetaPoint 
w całości lub w części w dowolnym momencie. Betaseed ogłosi decyzję 
o zakończeniu Programu BetaPoint z co najmniej trzymiesięcznym (3) 
wyprzedzeniem na Platformach Informacyjnych Betaseed oraz przekaże każdemu 
Uczestnikowi odnośne indywidualne powiadomienie. Takie powiadomienie 
o zakończeniu zostanie przesłane na adres e-mail Uczestnika przypisany do konta 
użytkownika BetaPoint lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy Uczestnika 
przypisany do konta użytkownika BetaPoint. Uczestnikowi nie przysługuje 
roszczenie o rekompensatę z tytułu zakończenia Programu BetaPoint. Uczestnikowi 
nie przysługują żadne roszczenia wobec Betaseed z tytułu nieudanego doręczenia 
indywidualnego powiadomienia o zamiarze zakończenia Programu BetaPoint. Po 
zakończeniu Programu BetaPoint Kody nie mogą być już wprowadzane i nie ma już 
możliwości zbierania i naliczania punktów BetaPoint. Zebrane już punkty BetaPoint 
mogą być wymieniane jedynie do ogłoszonej daty zakończenia Programu BetaPoint, 
po czym tracą ważność bez możliwości wymiany, zaś Uczestnikowi nie przysługuje 
roszczenie o rekompensatę z tytułu utraconych punktów BetaPoint. 

 
6.11 W przypadku, gdy realizacja Programu BetaPoint lub jego części przez 
Betaseed okaże się niedopuszczalna ze względu na przepisy prawa lub orzeczenie 
sądu bądź organu administracji, Betaseed może, niezależnie od powyższego, 
zakończyć Program BetaPoint w całości lub w odniesieniu do odpowiedniej części 
w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. W takim przypadku 
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Betaseed z tytułu 
zakończenia Programu BetaPoint lub jego części. Roszczenia Uczestników do 
wymiany zebranych przez nich punktów BetaPoint pozostają w tym przypadku 
nienaruszone, o ile jest to prawnie dopuszczalne. W przypadku, gdy wymiana 
punktów BetaPoint jest prawnie niedopuszczalna, Uczestnikom nie przysługuje 
roszczenie o wymianę punktów lub odpowiednie odszkodowanie. 
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7. Aktualizacja danych Uczestnika 
 

7.1 W przypadku zmiany danych Uczestnika podanych podczas rejestracji (w 
szczególności danych wpisywanych do pól obowiązkowych), Uczestnik winien 
niezwłocznie zaktualizować takie dane na swoim koncie użytkownika BetaPoint 
w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu w ramach Programu BetaPoint 
(w tym wysyłki nagród). Każdy Uczestnik może w każdej chwili zmienić swoje hasło. 

 
7.2 Betaseed może także w każdym czasie zażądać od Uczestnika i polecić mu, 
aby zaktualizował lub potwierdził swoje dane osobowe i dane gospodarstwa rolnego 
bądź przedstawił Betaseed dowody na ich potwierdzenie. Jeśli Uczestnik nie 
zastosuje się do takiego żądania Betaseed, Betaseed może odmówić mu dostępu 
do jego konta użytkownika BetaPoint, a tym samym również możliwości wymiany 
punktów BetaPoint do czasu przeprowadzenia aktualizacji. 

 
7.3 W przypadku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń podczas 
aktualizacji danych Betaseed zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału 
w Programie BetaPoint. 

 
8. Zmiana Warunków Uczestnictwa 

 
Betaseed zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i/lub poprawek do 
niniejszych Warunków Uczestnictwa w dowolnym momencie. Betaseed powiadomi 
Uczestników o takich zmianach i poprawkach co najmniej cztery (4) tygodnie przed 
planowanym wejściem w życie zmian i/lub poprawek , przekazując odnośną 
informację pocztą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika przypisany do konta 
użytkownika BetaPoint lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy Uczestnika 
przypisany do konta użytkownika BetaPoint. Jeżeli Uczestnik nie zgłosi sprzeciwu 
w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną lub 
listownie na adres Betaseed określony w pkt. 6.2 i jeżeli Uczestnik w dalszym ciągu 
korzysta z Programu BetaPoint po upływie okresu wyznaczonego na wniesienie 
sprzeciwu, zmiany i poprawki uważa się za zatwierdzone przez Uczestnika ze 
skutkiem na dzień upływu okresu wyznaczonego na wniesienie sprzeciwu. W 
przypadku wniesienia sprzeciwu przez Uczestnika w okresie wyznaczonym na 
wniesienie sprzeciwu Warunki Uczestnictwa będą pozostawać w mocy bez 
planowanych zmian i/lub poprawek Warunków Uczestnictwa. Betaseed powiadomi 
Uczestników o prawie do sprzeciwu i skutkach przekazania powiadomienia 
o zmianie i/lub poprawce Warunków Uczestnictwa. W przypadku wniesienia przez 
Uczestnika sprzeciwu wobec zmian i/lub poprawek Warunków Uczestnictwa 
Betaseed jest uprawniona do odwołania udziału Uczestnika w BetaPoint zgodnie 
z pkt. 6.3 niniejszych Warunków Uczestnictwa. 

 
9. Czasowe zablokowanie konta użytkownika 

 
9.1 Betaseed może zablokować dostęp Uczestnika do Programu BetaPoint 
czasowo lub na stałe, jeżeli istnieją konkretne przesłanki ku temu, aby sądzić, 
że Uczestnik narusza lub naruszył niniejsze Warunki Uczestnictwa i/lub 
obowiązujące przepisy prawa, lub jeśli Betaseed ma inny uzasadniony interes 
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w zablokowaniu dostępu Uczestnika. Podejmując decyzję o blokadzie konta, 
Betaseed weźmie pod uwagę uzasadniony interes Uczestnika. 
 
9.2 W przypadku czasowego lub trwałego zablokowania dostępu Uczestnika do 
Programu BetaPoint Betaseed powiadomi o tym Uczestnika, przekazując odnośną 
informację pocztą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika przypisany do jego 
konta użytkownika BetaPoint lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy Uczestnika 
przypisany do konta użytkownika BetaPoint. 

 
9.3 W przypadku czasowego zablokowania, po wygaśnięciu okresu blokady, 
Betaseed ponownie aktywuje dostęp Uczestnika do Programu BetaPoint 
i powiadomi go, przekazując odnośną informację pocztą elektroniczną na adres e-
mail Uczestnika przypisany do jego konta użytkownika BetaPoint lub pocztą 
tradycyjną na adres pocztowy Uczestnika przypisany do konta użytkownika 
BetaPoint. Nie ma możliwości przywrócenia trwale zablokowanego dostępu do 
Programu BetaPoint. Uczestnicy, których dostęp został zablokowany na stałe, są 
trwale wykluczeni z udziału w Programie BetaPoint i nie mogą ponownie się w nim 
zarejestrować. 

 
10. Odpowiedzialność za szkody 

 
10.1 Odpowiedzialność za szkody po stronie Betaseed, niezależnie od podstawy 
prawnej, w szczególności zaś szkody wynikające z braku możliwości realizacji 
świadczenia, zwłoki, wadliwej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków 
w trakcie negocjacji umowy i czynów niedozwolonych, jest – w zakresie 
warunkowanym zaniedbaniem – ograniczona zgodnie z poniższymi 
postanowieniami. Poniższe ograniczenia nie mają zastosowania do 
odpowiedzialności Betaseed za szkody wynikające z umyślnego działania, za 
gwarantowane parametry jakościowe, za utratę życia, uszkodzenia ciała lub rozstrój 
zdrowia ani odpowiedzialności wynikającej z przepisów niemieckiej ustawy 
o odpowiedzialności za produkt („Produkthaftungsgesetz”). 
 
10.2 Betaseed nie ponosi odpowiedzialności w razie lekkiego zaniedbania jej 
organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników lub osób 
zatrudnionych w zakresie wykonania zobowiązań Betaseed, o ile nie zostały 
naruszone żadne istotne zobowiązania umowne, których ograniczenie naruszyłoby 
cel umowy. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których spełnienie 
umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których spełnieniu  
polega i może polegać partner umowny. 
 
10.3 W razie naruszenia istotnego zobowiązania umownego zgodnie z pkt. 10.2 
powyżej i wynikającej z tego odpowiedzialności Betaseed za szkody, 
odpowiedzialność za takie szkody jest ograniczona do dającej się przewidzieć 
szkody typowej dla umowy. Dająca się przewidzieć szkoda oznacza szkodę, której 
wystąpienie racjonalnie działająca osoba byłaby w stanie przewidzieć lub 
mogłaby się go spodziewać jako negatywnego skutku naruszenia takiego istotnego 
zobowiązania umownego.  
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10.4 Żadne roszczenia wobec Betaseed nie powstają, jeżeli Platformy Informacyjne, 
a tym samym dostęp do punktów BetaPoint lub sam Program BetaPoint i zawarte 
w nim funkcje są czasowo niedostępne lub tylko częściowo dostępne bądź nie 
działają bezbłędnie. Betaseed nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych 
i wynikające z niej szkody. 
 
11. Zgłoszenie wad 
11.1 Uczestnik ma obowiązek spowodować, że nagrody zostaną poddane 
natychmiastowym i dokładnym oględzinom w ciągu pięciu (5) dni od ich otrzymania 
w swojej siedzibie lub siedzibie osoby trzeciej wyznaczonej przez Uczestnika.  
 
11.2 Winien on niezwłocznie – w każdym przypadku nie później niż w ciągu 15 
(piętnastu) dni od dostawy – przekazać Betaseed pisemne powiadomienie o wadzie, 
ze wskazaniem wszelkich widocznych usterek nagrody. W przypadku wad innych 
niż widoczne usterki Uczestnik winien także zgłosić wadę Betaseed w formie 
pisemnej, w ciągu dziesięciu (10) dni od ujawnienia się wad nagrody. Otrzymanie 
powiadomienia o wadzie przez Betaseed jest istotne dla określenia, czy odpowiedni 
termin został zachowany. 
 
11.3 Jeśli Uczestnik nie przekaże powiadomienia o wadzie w wymaganym terminie, 
dostarczona nagroda zostanie uznana za przyjętą, nawet jeśli jest obciążona 
wadami. W takim przypadku roszczenia gwarancyjne są wykluczone. 
 
12. Gwarancja dla nagród 
W odniesieniu do nagród – jednak zawsze z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.11 – 
zastosowanie mają następujące postanowienia: 
 
12.1 Okres gwarancji dla nagród wynosi jeden rok od momentu ich dostarczenia. 
 
12.2 Jeśli dostarczona nagroda będzie obciążona istotnymi wadami, Betaseed jest 
zobowiązana do podjęcia działań, przy czym może ona zadecydować – 
z zachowaniem odpowiedniego terminu – czy w pierwszej kolejności wada zostanie 
usunięta, czy też zostanie dostarczona inna nagroda wolna od wad. W razie 
nieudanej próby podjęcia działań, tj. jeśli nie ma możliwości przekazania nagrody 
z usuniętą usterką lub wolnej od wad, takie przekazanie jest bezzasadne 
z racjonalnego punktu widzenia, odmówiono przyjęcia przekazanej nagrody 
z usuniętą usterką lub wolnej od wad bądź doszło do nadmiernego opóźnienia 
w takim przekazaniu, Uczestnik może – jeśli wadę można przypisać Betaseed – 
dochodzić odszkodowania zgodnie z pkt. 10 powyżej („Odpowiedzialność za 
szkody”) niniejszych Warunków Uczestnictwa. 
 
13. Ochrona danych 

 
W zakresie wykorzystania i przetwarzania danych osobowych przez Betaseed 
obowiązuje polityka prywatności, do której odsyła się Uczestnika podczas rejestracji 
w Programie BetaPoint. 
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14. Postanowienia końcowe 
14.1 O ile niniejsze Warunki Uczestnictwa nie stanowią wyraźnie inaczej, wszelkie 
oświadczenia związane z uczestnictwem w Programie BetaPoint należy składać 
pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Adres e-mail Betaseed: 
betapoint@betaseed.com. Adres pocztowy Betaseed: betapoint@betaseed.com. 
Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt nad Menem, Niemcy. W przypadku 
zmiany Betaseed przekaże Uczestnikom odnośne powiadomienie. 

 
14.2 Niniejsze Warunki Uczestnictwa i cały stosunek prawny pomiędzy 
Uczestnikami a Betaseed podlega wyłącznie przepisom prawa Republiki Federalnej 
Niemiec, z wyłączeniem norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów. 
 
14.3 Wszelkie działania prawne lub postępowania wynikające z i/lub odnoszące się 
do Programu BetaPoint i/lub niniejszych Warunków Uczestnictwa będą 
podejmowane lub wszczynane przed właściwymi sądami we Frankfurcie nad 
Menem, Niemcy.  
 
14.4 Jeżeli jakikolwiek punkt niniejszych Warunków Uczestnictwa okaże się 
nieważny lub niewykonalny – w całości lub w części, pozostałe punkty niniejszych 
Warunków Uczestnictwa zachowają w pełni skuteczność. Strony porozumieją się 
i dołożą wszelkich starań w celu określenia ważnego i wykonalnego punktu, który 
odpowiednio zastępuje taki nieważny lub niewykonalny punkt, przy uwzględnieniu 
zamiarów gospodarczych i ogólnego celu nieważnego lub niewykonalnego punktu 
niniejszych Warunków Uczestnictwa. Powyższe postanowienia znajdują także 
zastosowanie do ewentualnych luk. 
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