MALAGROW KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM
SZABÁLYZAT

Kik vehetnek részt a programban?
A programban való részt vételre kizárólag adószámmal rendelkező
•
•
•

őstermelők,
egyéni vállalkozók,
cégek

jogosultak.
Kik nem vehetnek részt a programban?
•
•

adószámmal nem rendelkező magánszemélyek
viszonteladó partnerek kedvezményezettként nem vehetnek rész a programban

Hogyan működik a program?
A programban való részt vételhez az szükséges, hogy az év során használt Valagro készítmények
műanyag flakonjait és zsákjait össze kell gyűjteni, majd 3-szor ki kell mosni. A viszonteladó
partnereinknél kijelölt MKP-gyűjtőpontokon nettó 250 Ft/db áron kifejezetten erre szolgáló MKPgyűjtőzsákokat szükséges megvásárolni, s az üres, 3-szor kimosott Valagro csomagolóanyagokat
ezekben kell gyűjteni. Az üres, kimosott Valagro flakonokkal és zsákokkal teli MKP-gyűjtőzsákokat
2018. szeptember 1. és november 15. között le kell adni az MKP-gyűjtőpontokon. A leadott MKPgyűjtőzsákok után a termelők átvételi elismervényt kapnak a zsákot átvevő gyűjtőponttól. A
Malagrow Kft. a gyűjtőpontokon leadott, szükséges adatokkal kitöltött MKP-gyűjtőzsákokat
összegyűjti, szolnoki telephelyére beszállítja és tételesen átszámolja.
Egy MKP-gyűjtőzsákhoz csak egy termelő tartozhat, azaz egy gyűjtőzsákon csak egy termelő adatai
szerepelhetnek. Ez fontos a későbbi elszámolás miatt!
A programban résztvevők vállalják és elfogadják, hogy a Malagrow Kft. számolja át (ellenőrzi)
tételesen a gyűjtőzsákokba rakott csomagolóanyagot, továbbá kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy a programmal összefüggésben, legkésőbb 2019. július 30. napjáig (a gyűjtőpontokkal történő
végső elszámolásáig) a program során megadott személyes adataikat a Malagrow Kft. a jelen leírás
szerinti kötelezettségvállalásai céljából kezelje, illetve az átvételi pontok, mint adatfeldolgozók a
megadott személyes adatokat tárolják és továbbítsák a Malagrow Kft. részére. Ezen hozzájárulás
alapján a Malagrow Kft. tájékoztató levelet küld az MKP-gyűjtőzsákot leadó, programban részt vevő
termelőnek és a gyűjtőzsákot átvevő viszonteladónak is a gyűjtőzsák(ok) tartalmáról, illetve a leadott
csomagolóanyagok után várható kedvezmény mértékéről. A termelő ezzel a tájékoztató levéllel
kedvezményes vásárlásra jogosult, melyet kizárólag Valagro termékek vásárlása esetén és kizárólag
az MKP-gyűjtőzsákot átvevő viszonteladónál tud érvényesíteni a tájékoztató levélben szereplő
(bruttó) összeg erejéig 2019.04.15-ig.
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A leadott MKP-gyűjtőzsákokat a Malagrow Kft. központilag összegyűjti az átvevőhelyektől, majd
szakszerűen, az előírásoknak megfelelően megsemmisíti, illetve újrahasznosítja azok tartalmát.
A begyűjtési időszakot megelőzően az átvételi pontokon 250 Ft+ÁFA/db áron kaphatóak kifejezetten
erre a célra szolgáló MKP-gyűjtőzsákok. Ezek az újrahasznosított anyagból készült gyűjtőzsákok
egyszer használatosak. A begyűjtési időszak 2018. szeptember 1-től november 15-ig tart, a termelők
ez idő alatt vihetik be az összegyűjtött csomagolóanyagokat a gyűjtőpontokra.
Egyéb feltételek:
•

•

•

•
•

•
•
•

A Malagrow Környezetvédelmi Program szabályzatának önkéntes elfogadása, valamint az
adatszolgáltató ív és a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulás aláírása a
gyűjtőponton.
A Malagrow Környezetvédelmi Program során kizárólag a 2018. szeptember 1. és november
15. között leadott Valagro csomagolóanyagok után vehető igénybe kedvezmény. Az
összegyűjtött csomagolóanyagok csak és kizárólag a Malagrow Kft. által kibocsátott MKPgyűjtőzsákokban adhatóak le az átvételi pontokon!
Az MKP-gyűjtőzsákba 3-szor kimosott és kizárólag Valagro-s készítmények csomagolóanyaga
kerülhet. Amennyiben a gyűjtőzsákba egyéb más, nem Valagro termék csomagolóanyaga is
bekerül, az a gyűjtőzsák programból való kizárását vonja maga után, a gyűjtőzsák nem
adható le, átvételét az átvételi pont megtagadhatja, nem kerül elszállításra és nem jogosít
fel a kedvezményes vásárlásra sem.
Az MKP-gyűjtőzsákba csak olyan csomagolóanyagok kerülhetnek, amelyeken látszódnak az
eredeti termékcímkék, terméknevek.
Az MKP- gyűjtőzsákon a megfelelő felület kitöltése kötelező, mely részletezi a zsák tartalmát
(nem tételesen, de azt hogy milyen típusú flakonból hány db található a zsákban) és a leadó
adatait.
Kizárólag azon a gyűjtőponton használható fel a leadott csomagolóanyag után járó
kedvezmény, ahol a csomagolóanyag leadásra került.
A tájékoztató levél alapján a viszonteladó biztosítja a kedvezményt a termelőnek Valagro
termékek vásárlása esetén.
A viszonteladó a kedvezményt pénzre nem válthatja és saját üzletszabályzata szerint egyéb
feltételeket köthet ki, pl. megszabhatja a vásárlás mértékét is.

A programban részt vevő termelő az átvételi ponton leadott csomagolóanyagról átvételi
elismervényt kap.
Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell:
•
•
•
•

a leadó személy/cég nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és adószámát
a leadott flakonok/zsákok típusát és darabszámát
a leadott MKP-gyűjtőzsákok számát
a leadott MKP-gyűjtőzsákban lévő csomagolóanyagok becsült súlyát

Az átvételi elismervény 3 sorszámozott példányban készül, melyek közül egy példány marad a
csomagolóanyagokat leadó termelőnél, egy marad az átvételi elismervény tömbjében a
gyűjtőpontnál és egy példány kerül az elszámolás során a Malagrow Kft.-hez.
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A programhoz kapcsolódó részletes, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az
érintett
termelőket
megillető
alapvető
jogokat
a
Malagrow
Kft.
honlapján
(https://malagrow.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) található „Adatkezelési Tájékoztató” c. szabályzat
tartalmazza, amelynek egy példánya az átvételi ponton is megismerhető.
A programhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám a következő:
NAIH-143510/2018.
Az összegyűjtött és leadott csomagolóanyag után járó kedvezmény összegének megállapítása a
leadott csomagolóanyag alapján az alábbiak szerint történik.
Flakonok (Actiwave, Benefit PZ, Kendal, Kendal Nem, Kendal TE, MC Cream, Megafol, Megafol
Protein, Releaseed, Sweet, Radifarm, Viva, YieldOn, Boroplus, Calbit C, Control DMP)
1 literes flakonok: 80 Ft/flakon
5 literes flakonok: 300 Ft/flakon
10 literes flakonok: 500 Ft/flakon
20 literes flakonok: 800 Ft/flakon
25 literes flakonok: 800 Ft/flakon
A programban a Viva 1000 l-es kiszerelése nem vesz részt.
Zsákok (Master, Plantafol, Micro NP,Brexil, Ferrilene, Valagro EDTA, Hidromix)
1 kg-os zsákok: 30 Ft/zsák
5 kg-os zsákok: 50 Ft/zsák
10 kg-os zsákok: 70 Ft/zsák
25 kg-os zsákok: 100 Ft/zsák
A Malagrow Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a program céljaival ellentétes magatartás, bármiféle
visszaélés vagy arra utaló tevékenység észlelése esetén a kifizetést felülvizsgálja és megtagadja.
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