Regulamin Akcji Promocyjnej „Kody na lody”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą: Kody na
lody zwany dalej „Akcją promocyjną”.
2. Organizatorem jest: Mini Melts Sp. z o.o. 30-234 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 281, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000621848, kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 6772404019, zwana dalej „Organizatorem”.
Wszelkie uwagi do przebiegu Akcji Promocyjnej proszę kierować do Organizatora a nie do
Facebook, Instagram i Tik Tok.
3. Kontakt z Organizatorem przez Fanpage Facebook, Instagram, Tik Tok lub pod adresem email:
info@minimelts.pl
4. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry
losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Akcja Promocyjna organizowanajest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Fundatorem nagród jest Organizator.
7. Akcja Promocyjna jest organizowana wyłącznie przez fanpage Organizatora @minimeltspl,
Instagram i Tik Tok.
8. Udział w Akcji Promocyjnej jest darmowy i nieobowiązkowy.
9. Akcja Promocyjna nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook,
Instagram i Tik Tok.
10. Akcja Promocyjna trwa od przyjmowane w terminie od 20 lipca 2022 roku do wyczerpania puli
kodów, jednak nie dłużej niż do 31 października 2022r. Organizator może przedłużyć czas trwania
Akcji Promocyjnej, o czym poinformuje na swoim fanpage.
11. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Akcji Promocyjnej potwierdza, że wobec przesłanej odpowiedzi
przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz
oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego
materiału.
12. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Akcji Promocyjnej udziela Organizatorowi zgody na publikację
przesłanej pracy na stronie www.minimelts.pl na potrzeby realizacji i Akcji Promocyjnej (w tym w
mediach społecznościowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia

pracy i realizacji Akcji promocyjnej, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych,
Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
13. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na publikację pracy w mediach
społecznościowych Organizatora.
14. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej.
15. Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do udziału w Akcji Promocyjnej.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń
Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów
telekomunikacyjnych, z usług, których korzystają Uczestnicy.
17. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w
Regulaminie.
§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające prawdziwe konto osobiste
na Instagramie, Facebooku lub Tik Toku. Osoby niepełnoletnie lub niemające pełnej zdolności do
czynności prawnych mogą brać udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem wyrażenia zgody przez
opiekuna prawnego na udział w Akcji Promocyjnej i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. W każdym czasie Organizator może zażądać od osoby niepełnoletniej lub
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych przedstawienia zgody w formie pisemnej lub
elektronicznej. Nieprzedstawienie zgody będzie skutkowało wykluczeniem z Akcji Promocyjnej i
usunięciem danych osobowych.
2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie,
który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Akcji Promocyjnej zgodnie z §3, dalej „Uczestnik”.
3. Z udziału w Akcji Promocyjnej wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, w
szczególności franczyzobiorcy i pracownicy franczyzobiorców oraz ich osoby najbliższe. Za osoby
najbliższe uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii
lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby
pozostająca we wspólnym pożyciu.
§3 Zasady Akcji Promocyjnej – dokonywanie zgłoszeń
1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy:
a) Facebook: Nagrać krótki filmik, na którym widać zakup saszetki Mini Melts z dowolnie
wybranego automatu vendingowego na terenie Polski. Umieścić materiał w komentarzu

pod postem informującym o Akcji Promocyjnej. Zostawić komentarz video na czas trwania
Akcji Promocyjnej.

b) Instagram: Nagrać krótki filmik, na którym widać zakup saszetki Mini Melts z dowolnie
wybranego automatu vendingowego na terenie Polski. Umieścić materiał na swoim
prywatnym profilu lub w Instagram Reels, oznaczyć profil minimeltspl oraz dodać hasztag
minimeltspl. Zostawić video na czas trwania Akcji Promocyjnej.
Tik Tok: Nagrać krótki filmik, na którym widać zakup saszetki Mini Melts z dowolnie
wybranego automatu vendingowego na terenie Polski. Umieścić materiał na swoim
prywatnym profilu oznaczyć profil minimeltspl oraz dodać hasztag minimeltspl. Zostawić
video na czas trwania Akcji Promocyjnej.
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej dowolną liczbę razy. Oznacza to,
że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że
każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
3. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym
formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem,
naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w
powszechnie uznane wartości chronione prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do
ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze
pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszające postanowienia
Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Akcji Promocyjnej.
§4 Nagrody
1. Nagrodą jest kod rabatowy ze zniżką 100% na jedną porcję lodów Mini Melts do odebrania w
wybranych automatach vendingowych Mini Melts na ternie Polski. Lista automatów biorących
udział w Akcji Promocyjnej znajduje się na stronie www.minimelts.pl
2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inne świadczenie.
3. Ten sam film publikowany na różnych platformach otrzymuje tylko jeden kod rabatowy.

§5 Przyznanie Nagród

4. Kod rabatowy zostanie przyznany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu
opublikowania treści i oznaczenia profilu Mini Melts. Przyznanie kodu rabatowego przysługuje
tylko osobom, które spełnią wszystkie zasady Akcji Promocyjnej wymienione w §3.
5. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego przez uczestnika nie będącego osobą pełnoletnią lub nie
mającego pełnej zdolności do czynności prawnych jest potwierdzenie zgody opiekuna prawnego
na udział w Akcji Promocyjnej i jej warunki. Niedostarczenie takiej zgody na żądanie organizatora
w ciągu 14 dni jest uznawane za brak zgody. Wówczas wszelkie dane uczestnika zostaną usunięte,
a nagroda przepada.
§6 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 31 października 2022 r., przy czym decyduje data
wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Akcji
Promocyjnej.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone poprzez wiadomość prywatną na Social
Mediach: Facebook, Instagram, Tik Tok, telefonicznie na numer 697 000 800 lub na adres mailowy
na adres info@minimelts.pl.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Reklamacji za pomocą
wiadomości prywatnej na Social Mediach: Facebook, Instagram lub Tik Tok.
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
§7 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
regulującego kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu
wymagane przez prawo informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
Mini Melts Sp. z o.o. 30-234 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 281, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621848,
kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 6772404019,
2. Z Administratorem można kontaktować się drogą mailową na adres: info@minimelts.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Akcji Promocyjnej
i ewentualnym przekazaniu nagród. Rodzaj przekazywanych danych określa Regulamin Akcji
Promocyjnej.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Niewyrażenie zgody
spowoduje, że nie będzie Pani/Pan miał możliwości wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji Promocyjnej oraz przez
okres 5 lat od jego zakończenia.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia w zakresie przewidzianym przez
przepisy RODO (art. 17, art. 18 i art. 19).
c) wniesienia sprzeciwu,
d) złożenia wniosku o przeniesienie danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. W każdym czasie może Pani/Pan zgodę wycofać. Wówczas Administrator niezwłocznie
zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych, jednakże nie będzie Pani/Pan miał możliwości
udziału w Akcji Promocyjnej. Jeżeli jednak otrzyma Pani/Pan od Administratora Nagrodę, wówczas
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do celów podatkowych
przez okres przez jaki ma obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej.
8. Żądanie dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przeniesienia, wycofania zgody
należy składać do Administratora w sposób wskazanych w punkcie 2.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące dla nas usługi
informatyczne oraz księgowe.
10. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe.

§8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Akcji Promocyjnej w
siedzibie Organizatora i na stronie internetowej.
2. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej uczestnik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu Akcji
Promocyjnej i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie jest wymagane.
3. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych: imię,
nazwisko, pseudonim (jeśli jest), adres IP urządzenia końcowego, numer telefonu (jeśli zostanie
podany), wizerunek utrwalony na zdjęciu lub filmie, adres do korespondencji, jeśli podano.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia akcji
promocyjnej.
5. Kwestie nieuregulowane w regulaminie reguluje prawo polskie.

