
Regulamin promocji „Voucher o wartości 300zł."

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Voucher o wartości 300zł” określają ̨zasady 
funkcjonowania Promocji, warunki realizacji kodów rabatowych oraz uprawnienia 
przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej 
również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji „Voucher o wartości 300zł” (dalej również: „Promocja”) jest 
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Mimarkt, Viamind Sp. z o.o., REGON: 
14106431500000, NIP: 9512225244, KRS: 0000285357 (zwanym dalej„Organizatorem”).

3. Kod rabatowy to ciąg liter, cyfr i/lub znaków, który upoważnia do nabycia produktu na 
specjalnych warunkach. Uzyskany w salonie Mi Store przez Uczestnika Voucher można 
zrealizować wyłącznie w sklepie w którym został wydany i posiada ważną pieczątkę sklepu na 
odwrocie.

4. Wystawcą vouchera rabatowego jest Organizator promocji.
5. Promocja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem salonów Mi Store.

6. Voucher jest wydawany przy zakupie smartfona Mi 9T Pro 128GB na kolejne
w dniach 20.01.2020 - 02.02.2020 r na kolejnezakupy dokonane w Salonach Mi Store. 

7. Voucher jest ważny od 11.03.2020 do 30.04.2020r. Voucher jest wydawany od 11.03.2020 do 29.03.2020r.
8. Voucher wydany w salonie obowiązuje tylko w tym salonie, w którym został wydany i posiada

oryginalną pieczątkę danego salonu. 
9. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż

wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość 
zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości 
zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia. Voucher nie podlega wymianie na 
ekwiwalent pieniężny. Vouchery nie łączą się ze sobą. 

II. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników promocji związane z warunkami skorzystania z kodów
rabatowych mogą być składane w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu Produktu.
Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika promocji,
jego adres korespondencyjny oraz unikalny kod promocji i dokładny opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument potwierdzający
dokonanie zakupu Produktu.

3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną
o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych
Warunków.

10. Regulamin promocji jest dostępny w salonie sprzedaży oraz jest dostępny pod adresem
www.mimarkt.pl
11. W Promocji mogą wziąć udział osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymają kod rabatowy w ramach oferty specjalnej.
12. Uczestnicy promocji w ramach oferty specjalnej Partnera otrzymają przygotowany 
przez Organizatora voucher o wartości 300 zł brutto, do wykorzystania w Sklepie stacjonarnym 
po spełnieniu Warunków wymienionych w niniejszym regulaminie Promocji.



5. W przypadku dokonania zwrotu towaru lub towarów zakupionych przy użyciu kodu
rabatowego, środki za zwracany towar/towary Uczestnik otrzyma w postaci nowego Kodu
Rabatowego, w kwocie stanowiącej równowartość zwróconego towaru/towarów w momencie
jego/ich zakupu z użyciem Kodu rabatowego. Wartość

6. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego Produktu lub w
przypadku zwrotu Produktu, Uczestnik promocji otrzyma zwrot środków w formie nowego 
Kodu rabatowego, o wartości odpowiadającej cenie towarów podlegających zwrotowi w 
momencie pierwotnego zakupu, pomniejszonego o proporcjonalną wartość rabatu 
udzielonego na reklamowany lub zwracany produkt. Ważność nowego kodu wynosi 14 dni 
roboczych od momentu jego otrzymania przez Uczestnika Promocji. 

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu

organizacji i prowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami na 
podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres: imię i nazwisko, 
adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i 
zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Voucher o wartości 300zł.". Informacje te są 
ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką 
Prywatności dostępną pod adresem www.mimarkt.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych
oraz ich poprawiania.

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych
osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie 
koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „Voucher o wartości 300zł.", zgodnie z art. 
28 RODO.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w 

zakresie przeprowadzenia akcji „Voucher o wartości 300zł.", przez okres potrzebny do 
realizacji niniejszej Sprzedaży Promocyjnej.

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do 
wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO 
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy 
RODO.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem www.mimarkt.pl i Salonach Mi Store,
które wchodzą w życie od dnia 11.03.2020.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w przypadku zaistnienia
ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

 zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację wydawania
kodów rabatowych, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i
Uczestników promocji;

 zmiana sposobu realizacji kodów rabatowych spowodowana względami technicznymi
lub technologicznymi;

 zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług
drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki



określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana 
interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, 
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

 zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi
lub technologicznymi;

 zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu,
poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę
dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. W przypadku dokonania zmiany w niniejszych warunkach, Organizator udostępni aktualizację
Warunków poprzez jego publikację pod adresem www.mimarkt.pl. 




