
 

 

Regulamin akcji promocyjnej 
”Antena za 1zł do umowy CANAL+” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem promocji pod nazwą „Antena za 1zł do umowy CANAL+” zwana dalej „Promocją” 
jest VIAMIND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taborowej 20, wpisana do rejestru przed-
siębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000285357, NIP 951-222-52-44, REGON 
141064315, zwana dalej „Organizatorem”. 
Partnerem promocji jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwska 21, wpisana do re-
jestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego nr 00002558070, NIP 586-158-45-25, REGON 191167690, 
zwana dalej „Partnerem”. 
 
 Zasady uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin.  
 

§ 2. Definicje 
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:  
Organizator – firma VIAMIND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taborowa 20, 02-699 War-
szawa. 
Partner – firma Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. 
Promocja – oznacza niniejszą promocję organizowaną na podstawie Regulaminu, która zostanie 
przeprowadzona w wyznaczonym okresie. 
Produkt Promocyjny - grupa produktów marki Xiaomi z kategorii odbiornik telewizyjny wykazana 
w Załączniku nr 1, objęta specjalnymi zasadami sprzedaży w okresie trwania Promocji, opisanymi 
szczegółowo w Regulaminie. 
Regulamin – oznacza niniejszy dokument, w którym są określone zasady Promocji, a także prawa 
i obowiązki Organizatora, Partnera oraz jej Uczestników. Regulamin jest dostępny w siedzibie Or-
ganizatora, Partnera oraz na stronie internetowej www.mimarkt.pl. 
Sklep internetowy – serwis internetowy pod adresem www.mimarkt.pl, w którym prowadzona jest 
Promocja. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, wymaga dostępu do Internetu. 
Salon – punkt sprzedaży w sieci Mimarkt autoryzowanego sprzedawcy marki Xiaomi na terenie 
Polski. W akcji promocyjnej biorą udział wszystkie Salony sieci Mimarkt. 
Produkt z rabatem – oznacza pełnowartościowy produkt w postaci anteny satelitarnej, który jest 
dostępny w promocyjnej cenie w ramach Promocji przy zakupie telewizorów marki Xiaomi za po-
średnictwem Sklepu internetowego według schematu opisanego w Regulaminie. 
Uczestnik – osoba zamieszkała lub mające swoją siedzibę w Polsce, która skorzysta z Promocji. 
 

§ 3. Zasady ogólne Promocji  
1. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie internetowym 

www.mimarkt.pl oraz w Salonach w okresie od dnia 13.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. 
2. Promocja skierowana jest do każdej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności 

prawnych, które w okresie Promocji nabędą Produkt Promocyjny jako konsument w rozumieniu 
art. 221 Kodeksu cywilnego oraz do przedsiębiorców, bez względu na formę organizacyjno-
prawną (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych albo jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną), posiadających miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, 
które w okresie Promocji nabędą Produkt Promocyjny. 



 

 

3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny i jest wolne od opłat. 
4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Promocji zapoznał się z po-

stanowieniami Regulaminu i je zaakceptował. 
5. Uczestnik biorący udział w Promocji nabywa prawa do zakupu Produktu z rabatem u Partnera 

Promocji, według schematu: 
a) wybór w Sklepie internetowym produktu objętego Promocją i jego zakup, 
b) wybór w Salonie produktu objętego Promocją i jego zakup, 
c) zawarcie umowy na usługi telewizyjne Platformy CANAL+, gdzie w ramach zakupionego pa-

kietu znajdują się kanały CANAL+ 
6. Adresem do korespondencji z Partnerem w sprawach związanych z Promocją jest adres jego 

siedziby ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk z dopiskiem „Antena za 1zł CANAL+” lub adres e-mail: 
ncplus.riviera@eurotel.pl 

 
§ 4. Zasady zakupu Produktu z rabatem 

1. W Promocji mogą̨ uczestniczyć́ osoby wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu, które w czasie trwania 
Promocji zakupią̨ wybrany Produkt Promocyjny, ujęty na dedykowanej dla Promocji stronie 
www.mimarkt.pl lub dokonają jego zakupu w Salonie.   

2. Przy zakupie drogą elektroniczną, możliwość zakupu Produktu z rabatem jest inicjowana auto-
matycznie po wyborze Produktu Promocyjnego do koszyka zakupowego w Sklepie internetowym, 
gdzie Uczestnik jeżeli jest zainteresowany zawarciem umowy na usługi telewizyjne Platformy CA-
NAL+ pozostawia swoje dane do kontaktu (imię oraz numer telefonu lub adres e-mail) na udo-
stępnionym formularzu lub samodzielnie kontaktuje się z doradcą Partnera Promocji pod nume-
rem telefonu 728 901 111 lub za pośrednictwem adresu e-mail ncplus.riviera@eurotel.pl. 

3. Przy zakupie drogą tradycyjną w Salonie, Uczestnik otrzyma kupon promocyjny z indywidualnym 
kodem uprawniająca go do zakupu Produktu z rabatem, gdzie Uczestnik jeżeli jest zaintereso-
wany zawarciem umowy na usługi telewizyjne Platformy CANAL+ pozostawia swoje dane do 
kontaktu (imię oraz numer telefonu lub adres e-mail) na udostępnionym formularzu lub samo-
dzielnie kontaktuje się z doradcą Partnera Promocji pod numerem telefonu 728 901 111 lub za 
pośrednictwem adresu e-mail ncplus.riviera@eurotel.pl. 

4. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się podpisać umowę na usługi telewizyjne, o których mowa w ust. 2 i 
3 powyżej, otrzyma Produkt z rabatem w postaci anteny satelitarnej w cenie 1 złoty. 

5. W skład anteny satelitarnej wchodzi: czasza anteny satelitarnej o średnicy 80 cm wraz z osprzę-
tem oraz konwerter TWIN. Zestaw nie zawiera uchwytu antenowego oraz kabla antenowego. 
Wartość anteny satelitarnej poza Promocją wynosi 79 złotych. 

6. Regulamin, cennik oraz warunki promocji oferowanych usług CANAL+ dostępne są na stronie 
https://pl.canalplus.com/dokumenty. 

7. Uczestnik, który skorzystał z promocji i dokonał zamówienia usługi CANAL+ otrzyma zamówiony 
zestaw za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu dwóch dni roboczych. 

8. Wszelkie opłaty początkowe związane z umową o świadczenie usług CANAL+ (w tym zakup ze-
stawu antenowego) uiszczane są u kuriera w chwili odbioru. 

9. Uczestnik, który jest konsumentem ma prawo odstąpić́ od umowy zawartej na odległość́ w ter-
minie 14 dni, zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym termin ten jest liczony od dnia ode-
brania zestawu od kuriera. 

§ 5. Reklamacje 
1. Reklamacje związane z Promocją, w zależności od ich przedmiotu powinny być́ zgłaszane, 

odpowiednio: 
a) Organizatorowi, jeżeli dotyczą zakupu Produktu Promocyjnego w Sklepie internetowym lub 

Salonie i wszelkich kwestii z tym związanych, na adres skrzynki e-mail sklep@mimarkt.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres siedziby z dopiskiem „Reklamacja – Promocja antena za 1zł CA-
NAL+”, 



 

 

b) Partnerowi, jeżeli dotyczą zakupu Produktu z rabatem i wszelkich kwestii z tym związanych, 
na adres skrzynki e-mail sklep@mimarkt.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby z dopi-
skiem „Reklamacja – Promocja antena za 1zł CANAL+”. 

2. Reklamacja dotycząca Promocji powinna zawierać adres korespondencyjny lub adres e-mail, 
na który ma zostać udzielona odpowiedź, imię i nazwisko reklamodawcy, datę wystąpienia i opis 
zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności. 

3. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej wpływu.  W przypadku, gdy rozpa-
trzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora lub Partnera podjęcia dodatko-
wych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba, 
która złożyła reklamację zostanie poinformowana oddzielną wiadomością w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. 

4. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury Uczestnik może dochodzić roszczeń zgodnie z po-
wszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) 
jest Organizator - VIAMIND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taborowa 20, 02-699 War-
szawa. 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sklep@mimarkt.pl lub pisem-
nie pod adresem wskazanym powyżej.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji Promocji oraz zakupu w Sklepie internetowym, 
b) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 
c) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszeń. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres: imię i nazwisko, ad-
res e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i 
zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane doty-
czą, jej brak uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych osobowych w postępowa-
niu reklamacyjnym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
tj. na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądo-
wym. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej zakoń-
czeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją i zawartą umową 
sprzedaży, oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi spra-
wozdawczości finansowej. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych 
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich prze-
twarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. 
Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego doko-
nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 
Promocji oraz zakupu innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim oraz podmiotom 
świadczącym wsparcie techniczne Organizatorowi - przy czym takie podmioty przetwarzają 
dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. 



 

 

 
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Partnera 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) 
jest Organizator - Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Myśliwskiej 21. 

2. W Eurotel S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się 
pod adresem: daneosobowe@eurotel.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji Promocji oraz zakupu zestawu satelitarnego, 
b) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 
c) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszeń. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres: imię i nazwisko, ad-
res e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i 
zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane doty-
czą, jej brak uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych osobowych w postępowa-
niu reklamacyjnym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. 
na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądo-
wym. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej zakoń-
czeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją i zawartą umową 
sprzedaży, oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi spra-
wozdawczości finansowej. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych 
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich prze-
twarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. 
Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego doko-
nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 
Promocji oraz zakupu innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim oraz podmiotom 
świadczącym wsparcie techniczne Partnerowi - przy czym takie podmioty przetwarzają dane 
na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. 

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian treści Regulaminu. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.mi-
markt.pl. 

2. Organizator może odwołać Promocję w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacja o odwo-
łaniu Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mimarkt.pl  

3. Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa już nabyte 
przez Uczestników Promocji. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych 
powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 


