REGULAMIN
używania znaku towarowego gwarancyjnego
„BEZPIECZNE Z NATURY”

I.

Postanowienia ogólne.
§1

Na podstawie art. 138 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) ustala się regulamin używania
znaku towarowego gwarancyjnego.
§2
Niniejszy regulamin określa zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego
BEZPIECZNE Z NATURY (zwanego dalej „Znakiem”), przedstawionego w załączniku nr 1
do niniejszego regulaminu.

§3
Właścicielem Znaku jest Cargill Poland sp. z o. o. , ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
(zwanym dalej „Właścicielem Znaku”).

II.

Prawo do używania znaku.
§4

Prawa używania Znaku udziela się podmiotom (zwanym dalej „Użytkownikami”), które
uzyskały certyfikat „Bezpieczne z natury”, o którym mowa w pkt. III.

§5
Użytkownikiem może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, której obszarem działania jest produkcja drobiu.
§6
Prawo do używania Znaku obejmuje prawo do oznaczania towarów w celach:
• umieszczania Znaku na towarach,
• umieszczania Znaku na drukach firmowych,
• używania Znaku w działaniach reklamowych i marketingowych,
• innych niż wymienione, za uprzednią zgoda właściciela Znaku.

§7
Prawo do używania Znaku udzielane jest nieodpłatnie.
§8
Prawo do używania Znaku wygasa w następujących przypadkach:
• w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej opisanej w § 5;
• w razie cofnięcia lub wygaśnięcia Certyfikatu „Bezpieczne z natury”;
• w razie działania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
• w razie zrzeczenia się Certyfikatu.

III.

Zasady udzielania certyfikatu „Bezpieczne z natury”.
§9

Certyfikat „Bezpieczne z natury” (dalej zwany „Certyfikatem”) nadawany jest na
wniosek podmiotu zainteresowanego przez przedstawiciela Cargill Poland sp. z o. o.
§ 10
Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest żywienie stada wyłącznie paszami z użyciem
dodatku do paszy Diamond Orginal V XPC, przez cały cykl produkcyjny tego stada,
zgodnie ze wskazaniami producenta.

§ 11
Certyfikat określa dokładnie datę wstawienia stada i ilość sztuk drobiu tworzącego
stado.

§ 12
Certyfikat wydawany jest nieodpłatnie na czas określony – jeden cały cykl produkcyjny
stada.

IV.

Obowiązki Użytkownika.
§ 13

Użytkownik znaku zobowiązany jest do:
• przestrzegania wytycznych producenta w zakresie używania dodatku do paszy
Diamond Orginal V XPC;
• niezwłocznego informowania o zmianach w prowadzonej działalności, które mają
wpływ na możliwość uzyskania Certyfikatu;
• niezwłocznego zaprzestania używania Znaku w przypadku cofnięcia lub
wygaśnięcia Certyfikatu i braku jego odnowienia;
• zgłaszania Właścicielowi Znaku wszelkich naruszeń praw do Znaku dokonywanych
przez podmioty trzecie;
• każdorazowego poddania się kontroli, o której mowa w pkt. V.
V.

Kontrola.
§ 14

Właściciel Znaku ma prawo w każdym czasie przeprowadzić kontrolę dotyczącą
zachowywania zasad używania Znaku, jak również dotyczącą spełniania wymogów
Certyfikatu „Bezpieczne z natury”.
§ 15
Użytkownik jest zawiadamiany o terminie kontroli z minimum trzydniowym
wyprzedzeniem.
§ 16
Przeprowadzenie kontroli dokumentowane jest każdorazowo protokołem.
§ 17
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Właściciel Znaku zleci ich usunięcie w
określonym terminie.
Brak usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie będzie skutkował
cofnięciem Certyfikatu oraz prawa używania Znaku.

§ 18
Kontrole mogą być przeprowadzane przez Właściciela Znaku we własnym zakresie lub
przez podmioty działające na zlecenie Właściciela Znaku.

VI.

Postanowienia końcowe.

§ 19
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie uchwałą trzyosobowej
komisji powoływanej przez Organizatora spośród jego pracowników.
Wprowadzone do Regulaminu zmiany wiążą uprawnionych od dnia doręczenia im
informacji o zmianie, pod warunkiem, że Użytkownik nie zrzeknie się prawa do
używania Znaku niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji.

§ 20
Niniejszy Regulamin został uchwalony dnia 15 września 2020 roku i obowiązuje od dnia
uchwalenia na czas nieokreślony.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
używania znaku towarowego gwarancyjnego

