
Regulamin akcji promocyjnej „Czwartki z Seniorem w Maxi Zoo” 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji i prowadzenia promocji pod 

nazwą „Czwartki z Seniorem w Maxi Zoo” (dalej zwanej „Promocją”).  

2. Organizatorem Promocji jest Maxi Zoo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000317214, NIP: 7010158031, REGON: 141638928, kapitał zakładowy w wysokości 828 000,00 zł, w całości 

wpłacony (dalej zwany „Organizatorem”).  

3. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich sklepach stacjonarnych Maxi 

Zoo (dalej zwanych „Sklepami” lub „Sklepem”). 

4. Promocja trwa wyłącznie w następujących dniach: 01.07.2021 r., 08.07.2021 r., 15.07.2021 r., 22.07.2021 r., 

29.07.2021 r., 05.08.2021 r., 12.08.2021 r., 19.08.2021 r., 26.08.2021 r. 

5. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości 10% na określone produkty, na zasadach określonych 

poniżej. 

6. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w asortymencie Sklepów, które są w cenach regularnych 

(dalej zwane „Produktami”). Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

7. Promocja jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, którzy są w wieku 60 

lat i powyżej oraz spełnią warunki określone w punktach poniżej (dalej „Uczestnik”).  

8. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie trwania promocji określonym w pkt 4. powyżej przyjść do Sklepu 

w godzinach jego otwarcia i kupić co najmniej jeden produkt. Przy kasie , przed dokonaniem płatności za 

produkt należy okazać dokument tożsamości lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek Uczestnika (60 

lat i powyżej). Następnie Uczestnikowi zostanie udzielony rabat w wysokości 10% na kupowane Produkty.  

9. Rabat nie może być wymieniany na gotówkę. 

10. Bez uszczerbku dla praw Uczestników, Organizator ma prawo w każdej chwili do zawieszenia, odwołania lub 

wcześniejszego zakończenia promocji, o czym niezwłocznie umieści odpowiednie informacje w Sklepach i na 

stronie www.maxizoo.pl. 

11. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny i nie stanowią 

oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wiążące są postanowienia Regulaminu.  

12. Wszelkie dodatkowe informacje o Promocji można uzyskać w siedzibie Organizatora. Regulamin Promocji 

dostępny jest na stronie www.maxizoo.pl, w Sklepach oraz w siedzibie Organizatora. 

13. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji.  

14. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty wzięcia udziału 

w Promocji na adres siedziby Organizatora podany powyżej.  

15. Każda reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, dokładny opis i powód 

reklamacji, a w tytule nazwę Promocji: „Czwartki z Seniorem w Maxi Zoo”. 

16. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora, a Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora 

w przedmiocie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  

17. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania 

reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.  

18. DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego 

jest Maxi Zoo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 

6D, 01-531 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się listownie na ww. adres siedziby.  

Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników wskazanych na dokumentach 

tożsamości czy innych dokumentach urzędowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Dokumenty te 

będą wyłącznie okazywane kasjerowi Sklepu w celu potwierdzenia wieku Uczestnika i otrzymania rabatu.  

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 



rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).   

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do rozpatrzenia ewentualnej 

reklamacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu rozpatrzenia 

reklamacji, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe Administratora będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia 

reklamacji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z prawa do 

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi 

przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 


