
 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „1+1” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady akcji zakupowej 1+1 

(zwanej dalej ,,Akcją”). 

2. Organizatorem Akcji „1+1” jest MINISO LIFESTYLE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000732332, kapitał 

zakładowy 14.000.000,00 zł, NIP: 7010808658, REGON: 36965116 (zwany dalej 

zamiennie ,,MINISO LIFESTYLE” lub ,,Organizatorem”). 

3. Akcja prowadzona będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych 

MINISO LIFESTYLE (dalej jako ,,Punkty sprzedaży”), których lista stanowi Załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 

4. Informacje zawarte w materiałach pomocniczych mają tylko i wyłącznie charakter 

promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.  

 

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg Akcji 

 

1. Akcja skierowana jest do osób, które są klientami Punktów Sprzedaży i wyrażą gotowość 

do wzięcia udziału w Akcji, jak również zakupią produkty dostępne w danym Punkcie 

Sprzedaży w czasie trwania Akcji (zwani dalej „Uczestnikami”). Uczestnikami mogą być 

wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Akcja trwa od dnia 17 maja 2019 r. od godz. 09:00 do 16 czerwca 2019 r. do godz. 22:00 

lub do wyczerpania zapasów, w zależności co nastąpi pierwsze. W przypadku wyczerpania 

zapasów produktów w trakcie obowiązywania Akcji, Uczestnicy nie mają możliwości 

nabycia produktów zgodnie z zasadami przewidzianymi Regulaminem. 

3. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i nie wnosi do niego  żadnych 

zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

4. Akcja „1+1” oznacza, że przy zakupie przez Uczestnika jednego produktu z listy 

promocyjnej marki MINISO LIFESTYLE, Uczestnik uprawniony jest do dokonania 

zakupu kolejnego produktu z listy promocyjnej (tańszego lub w tej samej cenie, co 

pierwszy produkt), wybranych przez Uczestnika, w cenie 1 grosz za dany dodatkowy 



produkt.  

5. Uczestnik może skorzystać z przysługujących mu w ramach Akcji uprawnień wyłącznie w 

momencie dokonywania zakupu, uprawniającego go do skorzystania z Akcji. Akcja nie 

obowiązuje po dokonaniu płatności za zakupione produkty, jak również w stosunku do 

produktów nabytych w innym Punkcie Sprzedaży.  

6. Produkty, które Uczestnik nabył w ramach Akcji za 1 grosz, nie podlegają wymianie bądź 

zwrotowi.  

7. Organizator zastrzega możliwość odwołania Akcji bez podania konkretnej przyczyny. 

Informacja o odwołaniu Akcji będzie dostępna w Punkcie sprzedaży. 

8. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji, chyba że wprost z 

Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji, 

zawierających opis określonych elementów Akcji.  

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kuponami rabatowymi. 

 

§3 Reklamacje  

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy powinni 

zgłaszać na piśmie listem poleconym lub drogą e-mail na adres kontakt-pl@miniso.com z 

dopiskiem ,,Reklamacja” (zwana dalej: „Reklamacja”). 

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres 

e-mail Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie 

Reklamacji. Ponadto, do każdej zgłoszonej Reklamacji, Uczestnik jest zobowiązany 

załączyć dowód zakupu produktu marki MINISO LIFESTYLE. 

3. Reklamacje należy złożyć w ciągu 3 dni licząc od daty zakupu produktu marki MINISO 

LIFESTYLE. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. O 

przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia przesłanej w formie pisemnej listem poleconym 

decyduje data stempla pocztowego, natomiast w przypadku przesłania Reklamacji do 

rozpatrzenia za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie jej doręczenia Organizatorowi. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  

5. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą listowną 

bądź drogą e-mail.  

 

§4 Dane osobowe 

 

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  (dale  jako  „Dane  Osobowe”),  jest 

Organizator, tj. MINISO LIFESTYLE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016  r.,  zwanym  dalej  „RODO”.  

Szczegółowe  zasady  przetwarzania  Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej. 



2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z 

związanych z organizacją Akcji, w tym m.in. w  celach  związanych  z  realizacją  prawnie 

usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych 

reklamacji Uczestników  i  cele  dowodowe  na  potrzeby  obrony  w  sprawach  

dotyczących  roszczeń związanych z Akcją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane Uczestników będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych 

w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Akcji (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz 

operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w 

zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki). 

4. Dostęp  do  Danych  Osobowych  mają  tylko  ci  odbiorcy,  w  przypadku  których  istnieje 

uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. 

Wszystkie    osoby  upoważnione  do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane 

do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom 

nieuprawnionym.  

5. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

praw wynikających z uprawnień Organizatora, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. 

6. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której 

dane dotyczą  jest  dobrowolne  jednak  niezbędne  w  celu  zgłoszenia  Reklamacji. 

7. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: 

a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na 

temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do 

żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach 

wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego 

danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia 

jego  sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych.  Prawo  to przysługuje także w sytuacji, 

gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie 

chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu 

potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi  na  kwestie 

ustalenia lub obrony roszczeń),  

c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, 

co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, 

które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem 

przez niego z prawa do wycofania zgody, 

d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

e. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania 

od  Organizatora  swoich  danych  osobowych  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie 



używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich 

przekazania   do   innego   administratora   danych;   Prawo   to   dotyczy   tylko   Danych 

Osobowych   dostarczonych   Organizatorowi przez  Uczestnika  i  mających  postać 

elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika. 

f. prawa  do  wniesienia  w  dowolnym  momencie  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  

jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w 

przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich 

prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 

8. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Danych  Osobowych  oraz  realizacją  praw 

przysługujących  Uczestnikom  można  kontaktować  się  z  Organizatorem  kierując 

korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej kontakt-

pl@miniso.com. 

9. Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez 

Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszaw 

 

§5 Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od dnia 

ich publikacji.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą 

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

 

  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Akcji „1+1” 

 

1) CENTRUM HANDLOWE MANUFAKTURA -MINISO 

ul. Drewnowska 58, 91002 Łódź 

 

2) GALERIA POSNANIA- MINISO 

Pleszewska 1, 61139 Poznań 

 

3) GALERIA KATOWICKA -MINISO 

3 Maja 30, 40-097 Katowice 

 

4) GALERIA WARS SAWA -MINISO 

Marszałkowska 104/122, 00-001 Warszawa 

 

5) GALERIA WROCLAVIA -MINISO 

Sucha 1, 50-086 Wrocław 

 

6) CENTRUM HANDLOWE JANKI -MINISO 

Mszczonowska 3, 05-090 Janki 

 


