
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z KODU RABATOWEGO 
„MAŁE MIASTA”

Niniejszy dokument (dalej: ,,Regulamin”) określa zasady skorzystania z 8 kodów 
rabatowych o treści: „zdrowie” (Jastrzębie-Zdrój), „energia” (Suwałki, Augustów), 
„dieta” (Jelenia Góra), „forma” (Ostrów Wielkopolski, Kalisz), „fit” (Zakopane, Nowy 
Sącz), „wygoda” (Tarnów), „menu” (Inowrocław), „naturalnie” (Włocławek)

1. (dalej jako ,,Kod rabatowy”/,,Kod”) w ramach czasowej akcji promocyjnej 
(dalej również jako: ,,Promocja”) organizowanej przez Maczfit Foods sp. z o. o.,  
ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356, telefon: +48 734 461 099, poczta 
elektroniczna: kontakt@maczfit.pl (dalej jako ,,Organizator”).

2. Organizator prowadzi Serwis internetowy pod adresem www.maczfit.pl oraz 
Aplikację mobilną Maczfit (dalej zwane łącznie jako: ,,Maczfit”).

3. Skorzystanie z Kodu pozwala po spełnieniu zasad określonych w Regulaminie 
na zakup w Maczfit programów dietetycznych (dalej ,,Zestaw”/,,Zestawy”) 
w obniżonej (promocyjnej) cenie.

4. Z Kodu rabatowego można skorzystać wyłącznie Zamawiając Zestawy, 
których adres dostawy (dostarczenia) będzie znajdował się w wybranych 
miejscowościach dla których dedykowana jest niniejsza czasowa Promocja. 
Lista tych miejscowości znajduje się: w telefonicznym Biurze Obsługi Klienta – 
dostępna na życzenie klienta. Zamówienia z adresem dostawy w innych 
miejscowościach nie biorą udziału w Promocji i nie korzystają z Kodu.

5. Promocja trwa od dnia 13 września 2021 r. (od godziny 00:01) do dnia 31 grudnia 
2021 r. (do godziny 23:59 w tym dniu). Przed i po tym terminie nie jest możliwe 
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korzystanie z Kodu.

II. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI (KORZYSTANIA Z KODU)

1. Promocją objęte są Zamówienia Zestawów złożone w Maczfit, z zastrzeżeniem 
pkt. I ppkt. 4 oraz dalszych  zapisów Regulaminu. W ramach Promocji, Organizator 
pomniejszy wartość Zamówienia na Zestawy Klienta, który skorzystał z Kodu 
zmniejszających wartość zamówienia o 15%.  

2. W celu skorzystania z Promocji, Klient wpisuje Kod rabatowy w dedykowanym 
dla Kodu polu podczas składania Zamówienia w Maczfit. Wpisanie Kodu rabatowego 
w ww. wymienionym polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Zestawów 
o wskazaną wyżej wartość.
 
3. Przez złożenie Zamówienia w rozumieniu ppkt. 1 i 2  powyżej, rozumie się 
zawarcie za pośrednictwem Maczfit umowy sprzedaży obejmującej dowolną liczbę 
Zestawów oraz uiszczenie płatności ich ceny wraz z dostawą. Przez dokonanie 
płatności rozumie się wpłynięcie środków na rachunek bankowy Organizatora lub 
otrzymanie przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego, obsługującego 
płatności w Maczfit o wpłynięciu płatności Klienta. 

4. W przypadku, gdy Klient spełnia warunki uczestnictwa w Promocji, Promocja 
nalicza się automatycznie w koszyku Zamówienia. 

5. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówień 
złożonych za pośrednictwem Maczfit (w Aplikacji mobilnej lub Serwisie internetowym) 
w ramach Konta Klienta i po zalogowaniu się do niego. Klient nie ma możliwości 
skorzystania z Kodu i udziału w Promocji dla Zamówień złożonych telefonicznie czy 
e-mailowo. 

6. Zwielokrotnianie liczby zamawianych Zestawów nie uprawnia Klienta 
do pomniejszenia ceny jego Zamówienia o wartość wyższą niż wskazana 
w ppkt. 1 powyżej. 

7. Każdy Klient może skorzystać z Kodu wielokrotnie, spełniając pozostałe 
warunki określone Regulaminem.

8. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówienia 
Zestawów. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia produktów w rozumieniu 
Maczfit, jak przykładowo Zamówienia voucherów czy akcesoriów. 

9. Korzystanie z Kodu i tym samym udział w Promocji nie łączy się z żadnymi 
innymi promocjami, rabatami kodami, czy zniżkami w Maczfit, w szczególności nie 
łączy się z promocją ,,Table for two”, ani Kodem promocyjnym udostępnianym 
w Programie ,,Polecony - Nagrodzony". Promocja łączy się z Programem 
lojalnościowym.

10. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części 
oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi lub innemu podmiotowi.

11. Kody rabatowe nie sumuje się tj. w jednym Zamówieniu może zostać 
wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

12. Zestawy zakupione w ramach Promocji podlegają standardowym zasadom 
reklamacji określonym w Maczfit. W przypadku uznania reklamacji i przyznania 
zwrotu kosztów, zwrócona zostaje wyłącznie kwota rzeczywiście uiszczona przez 
Klienta przy zakupie Zestawów. 

III. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Każdemu Klientowi dokonującemu Zamówienia w ramach Promocji 
(korzystającemu z Kodu) przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie 
niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem lub innych  
problemów z Kodem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, lub elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail 
na adres: kontakt@maczfit.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta oraz powód reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w Maczfit.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
postanowienia regulaminu Maczfit oraz przepisy obowiązującego prawa. 

3. Organizator ma prawo przedłużyć okres ważności Kodu (okres Promocji), 
o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem komunikatu w Maczfit. 

4. Administratorem danych osobowych jest Maczfit Foods sp. z o. o.,  ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 
kontakt z nim jest możliwy za pośrednictwem adresu: iod@maczfit.pl. Dane osobowe 
będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcia umowy oraz 
prawidłowej realizacji Promocji. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne  
do uczestnictwa w Promocji. Dane osobowe będą przechowywane w celach 
podatkowych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
dane zdarzenie lub złożono Zamówienie. Okres przetwarzania może zostać 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami.

Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Klientowi przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Klient ma prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Klientowi 
przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej 
danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Więcej 
informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych uczestników promocji 
znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Maczfit.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu promocji 
z 14-dniowym wyprzedzeniem o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem 
komunikatów w Maczfit, zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na Zamówienia 
uprzednio złożone lub zrealizowane w ramach Promocji.
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płatności rozumie się wpłynięcie środków na rachunek bankowy Organizatora lub 
otrzymanie przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego, obsługującego 
płatności w Maczfit o wpłynięciu płatności Klienta. 

4. W przypadku, gdy Klient spełnia warunki uczestnictwa w Promocji, Promocja 
nalicza się automatycznie w koszyku Zamówienia. 

5. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówień 
złożonych za pośrednictwem Maczfit (w Aplikacji mobilnej lub Serwisie internetowym) 
w ramach Konta Klienta i po zalogowaniu się do niego. Klient nie ma możliwości 
skorzystania z Kodu i udziału w Promocji dla Zamówień złożonych telefonicznie czy 
e-mailowo. 

6. Zwielokrotnianie liczby zamawianych Zestawów nie uprawnia Klienta 
do pomniejszenia ceny jego Zamówienia o wartość wyższą niż wskazana 
w ppkt. 1 powyżej. 

7. Każdy Klient może skorzystać z Kodu wielokrotnie, spełniając pozostałe 
warunki określone Regulaminem.

8. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówienia 
Zestawów. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia produktów w rozumieniu 
Maczfit, jak przykładowo Zamówienia voucherów czy akcesoriów. 

9. Korzystanie z Kodu i tym samym udział w Promocji nie łączy się z żadnymi 
innymi promocjami, rabatami kodami, czy zniżkami w Maczfit, w szczególności nie 
łączy się z promocją ,,Table for two”, ani Kodem promocyjnym udostępnianym 
w Programie ,,Polecony - Nagrodzony". Promocja łączy się z Programem 
lojalnościowym.

10. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części 
oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi lub innemu podmiotowi.

11. Kody rabatowe nie sumuje się tj. w jednym Zamówieniu może zostać 
wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

12. Zestawy zakupione w ramach Promocji podlegają standardowym zasadom 
reklamacji określonym w Maczfit. W przypadku uznania reklamacji i przyznania 
zwrotu kosztów, zwrócona zostaje wyłącznie kwota rzeczywiście uiszczona przez 
Klienta przy zakupie Zestawów. 

III. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Każdemu Klientowi dokonującemu Zamówienia w ramach Promocji 
(korzystającemu z Kodu) przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie 
niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem lub innych  
problemów z Kodem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, lub elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail 
na adres: kontakt@maczfit.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta oraz powód reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w Maczfit.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
postanowienia regulaminu Maczfit oraz przepisy obowiązującego prawa. 

3. Organizator ma prawo przedłużyć okres ważności Kodu (okres Promocji), 
o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem komunikatu w Maczfit. 

4. Administratorem danych osobowych jest Maczfit Foods sp. z o. o.,  ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 
kontakt z nim jest możliwy za pośrednictwem adresu: iod@maczfit.pl. Dane osobowe 
będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcia umowy oraz 
prawidłowej realizacji Promocji. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne  
do uczestnictwa w Promocji. Dane osobowe będą przechowywane w celach 
podatkowych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
dane zdarzenie lub złożono Zamówienie. Okres przetwarzania może zostać 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami.

Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Klientowi przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Klient ma prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Klientowi 
przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej 
danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Więcej 
informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych uczestników promocji 
znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Maczfit.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu promocji 
z 14-dniowym wyprzedzeniem o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem 
komunikatów w Maczfit, zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na Zamówienia 
uprzednio złożone lub zrealizowane w ramach Promocji.



Niniejszy dokument (dalej: ,,Regulamin”) określa zasady skorzystania z 8 kodów 
rabatowych o treści: „zdrowie” (Jastrzębie-Zdrój), „energia” (Suwałki, Augustów), 
„dieta” (Jelenia Góra), „forma” (Ostrów Wielkopolski, Kalisz), „fit” (Zakopane, Nowy 
Sącz), „wygoda” (Tarnów), „menu” (Inowrocław), „naturalnie” (Włocławek)

1. (dalej jako ,,Kod rabatowy”/,,Kod”) w ramach czasowej akcji promocyjnej 
(dalej również jako: ,,Promocja”) organizowanej przez Maczfit Foods sp. z o. o.,  
ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356, telefon: +48 734 461 099, poczta 
elektroniczna: kontakt@maczfit.pl (dalej jako ,,Organizator”).

2. Organizator prowadzi Serwis internetowy pod adresem www.maczfit.pl oraz 
Aplikację mobilną Maczfit (dalej zwane łącznie jako: ,,Maczfit”).

3. Skorzystanie z Kodu pozwala po spełnieniu zasad określonych w Regulaminie 
na zakup w Maczfit programów dietetycznych (dalej ,,Zestaw”/,,Zestawy”) 
w obniżonej (promocyjnej) cenie.

4. Z Kodu rabatowego można skorzystać wyłącznie Zamawiając Zestawy, 
których adres dostawy (dostarczenia) będzie znajdował się w wybranych 
miejscowościach dla których dedykowana jest niniejsza czasowa Promocja. 
Lista tych miejscowości znajduje się: w telefonicznym Biurze Obsługi Klienta – 
dostępna na życzenie klienta. Zamówienia z adresem dostawy w innych 
miejscowościach nie biorą udziału w Promocji i nie korzystają z Kodu.

5. Promocja trwa od dnia 13 września 2021 r. (od godziny 00:01) do dnia 31 grudnia 
2021 r. (do godziny 23:59 w tym dniu). Przed i po tym terminie nie jest możliwe 

4

korzystanie z Kodu.

II. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI (KORZYSTANIA Z KODU)

1. Promocją objęte są Zamówienia Zestawów złożone w Maczfit, z zastrzeżeniem 
pkt. I ppkt. 4 oraz dalszych  zapisów Regulaminu. W ramach Promocji, Organizator 
pomniejszy wartość Zamówienia na Zestawy Klienta, który skorzystał z Kodu 
zmniejszających wartość zamówienia o 15%.  

2. W celu skorzystania z Promocji, Klient wpisuje Kod rabatowy w dedykowanym 
dla Kodu polu podczas składania Zamówienia w Maczfit. Wpisanie Kodu rabatowego 
w ww. wymienionym polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Zestawów 
o wskazaną wyżej wartość.
 
3. Przez złożenie Zamówienia w rozumieniu ppkt. 1 i 2  powyżej, rozumie się 
zawarcie za pośrednictwem Maczfit umowy sprzedaży obejmującej dowolną liczbę 
Zestawów oraz uiszczenie płatności ich ceny wraz z dostawą. Przez dokonanie 
płatności rozumie się wpłynięcie środków na rachunek bankowy Organizatora lub 
otrzymanie przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego, obsługującego 
płatności w Maczfit o wpłynięciu płatności Klienta. 

4. W przypadku, gdy Klient spełnia warunki uczestnictwa w Promocji, Promocja 
nalicza się automatycznie w koszyku Zamówienia. 

5. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówień 
złożonych za pośrednictwem Maczfit (w Aplikacji mobilnej lub Serwisie internetowym) 
w ramach Konta Klienta i po zalogowaniu się do niego. Klient nie ma możliwości 
skorzystania z Kodu i udziału w Promocji dla Zamówień złożonych telefonicznie czy 
e-mailowo. 

6. Zwielokrotnianie liczby zamawianych Zestawów nie uprawnia Klienta 
do pomniejszenia ceny jego Zamówienia o wartość wyższą niż wskazana 
w ppkt. 1 powyżej. 

7. Każdy Klient może skorzystać z Kodu wielokrotnie, spełniając pozostałe 
warunki określone Regulaminem.

8. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówienia 
Zestawów. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia produktów w rozumieniu 
Maczfit, jak przykładowo Zamówienia voucherów czy akcesoriów. 

9. Korzystanie z Kodu i tym samym udział w Promocji nie łączy się z żadnymi 
innymi promocjami, rabatami kodami, czy zniżkami w Maczfit, w szczególności nie 
łączy się z promocją ,,Table for two”, ani Kodem promocyjnym udostępnianym 
w Programie ,,Polecony - Nagrodzony". Promocja łączy się z Programem 
lojalnościowym.

10. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części 
oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi lub innemu podmiotowi.

11. Kody rabatowe nie sumuje się tj. w jednym Zamówieniu może zostać 
wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

12. Zestawy zakupione w ramach Promocji podlegają standardowym zasadom 
reklamacji określonym w Maczfit. W przypadku uznania reklamacji i przyznania 
zwrotu kosztów, zwrócona zostaje wyłącznie kwota rzeczywiście uiszczona przez 
Klienta przy zakupie Zestawów. 

III. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Każdemu Klientowi dokonującemu Zamówienia w ramach Promocji 
(korzystającemu z Kodu) przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie 
niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem lub innych  
problemów z Kodem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, lub elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail 
na adres: kontakt@maczfit.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta oraz powód reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w Maczfit.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
postanowienia regulaminu Maczfit oraz przepisy obowiązującego prawa. 

3. Organizator ma prawo przedłużyć okres ważności Kodu (okres Promocji), 
o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem komunikatu w Maczfit. 

4. Administratorem danych osobowych jest Maczfit Foods sp. z o. o.,  ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 
kontakt z nim jest możliwy za pośrednictwem adresu: iod@maczfit.pl. Dane osobowe 
będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcia umowy oraz 
prawidłowej realizacji Promocji. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne  
do uczestnictwa w Promocji. Dane osobowe będą przechowywane w celach 
podatkowych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
dane zdarzenie lub złożono Zamówienie. Okres przetwarzania może zostać 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami.

Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Klientowi przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Klient ma prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Klientowi 
przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej 
danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Więcej 
informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych uczestników promocji 
znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Maczfit.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu promocji 
z 14-dniowym wyprzedzeniem o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem 
komunikatów w Maczfit, zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na Zamówienia 
uprzednio złożone lub zrealizowane w ramach Promocji.



Niniejszy dokument (dalej: ,,Regulamin”) określa zasady skorzystania z 8 kodów 
rabatowych o treści: „zdrowie” (Jastrzębie-Zdrój), „energia” (Suwałki, Augustów), 
„dieta” (Jelenia Góra), „forma” (Ostrów Wielkopolski, Kalisz), „fit” (Zakopane, Nowy 
Sącz), „wygoda” (Tarnów), „menu” (Inowrocław), „naturalnie” (Włocławek)

1. (dalej jako ,,Kod rabatowy”/,,Kod”) w ramach czasowej akcji promocyjnej 
(dalej również jako: ,,Promocja”) organizowanej przez Maczfit Foods sp. z o. o.,  
ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON: 381565356, telefon: +48 734 461 099, poczta 
elektroniczna: kontakt@maczfit.pl (dalej jako ,,Organizator”).

2. Organizator prowadzi Serwis internetowy pod adresem www.maczfit.pl oraz 
Aplikację mobilną Maczfit (dalej zwane łącznie jako: ,,Maczfit”).

3. Skorzystanie z Kodu pozwala po spełnieniu zasad określonych w Regulaminie 
na zakup w Maczfit programów dietetycznych (dalej ,,Zestaw”/,,Zestawy”) 
w obniżonej (promocyjnej) cenie.

4. Z Kodu rabatowego można skorzystać wyłącznie Zamawiając Zestawy, 
których adres dostawy (dostarczenia) będzie znajdował się w wybranych 
miejscowościach dla których dedykowana jest niniejsza czasowa Promocja. 
Lista tych miejscowości znajduje się: w telefonicznym Biurze Obsługi Klienta – 
dostępna na życzenie klienta. Zamówienia z adresem dostawy w innych 
miejscowościach nie biorą udziału w Promocji i nie korzystają z Kodu.

5. Promocja trwa od dnia 13 września 2021 r. (od godziny 00:01) do dnia 31 grudnia 
2021 r. (do godziny 23:59 w tym dniu). Przed i po tym terminie nie jest możliwe 

korzystanie z Kodu.

II. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI (KORZYSTANIA Z KODU)

1. Promocją objęte są Zamówienia Zestawów złożone w Maczfit, z zastrzeżeniem 
pkt. I ppkt. 4 oraz dalszych  zapisów Regulaminu. W ramach Promocji, Organizator 
pomniejszy wartość Zamówienia na Zestawy Klienta, który skorzystał z Kodu 
zmniejszających wartość zamówienia o 15%.  

2. W celu skorzystania z Promocji, Klient wpisuje Kod rabatowy w dedykowanym 
dla Kodu polu podczas składania Zamówienia w Maczfit. Wpisanie Kodu rabatowego 
w ww. wymienionym polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Zestawów 
o wskazaną wyżej wartość.
 
3. Przez złożenie Zamówienia w rozumieniu ppkt. 1 i 2  powyżej, rozumie się 
zawarcie za pośrednictwem Maczfit umowy sprzedaży obejmującej dowolną liczbę 
Zestawów oraz uiszczenie płatności ich ceny wraz z dostawą. Przez dokonanie 
płatności rozumie się wpłynięcie środków na rachunek bankowy Organizatora lub 
otrzymanie przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego, obsługującego 
płatności w Maczfit o wpłynięciu płatności Klienta. 

4. W przypadku, gdy Klient spełnia warunki uczestnictwa w Promocji, Promocja 
nalicza się automatycznie w koszyku Zamówienia. 

5. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówień 
złożonych za pośrednictwem Maczfit (w Aplikacji mobilnej lub Serwisie internetowym) 
w ramach Konta Klienta i po zalogowaniu się do niego. Klient nie ma możliwości 
skorzystania z Kodu i udziału w Promocji dla Zamówień złożonych telefonicznie czy 
e-mailowo. 

6. Zwielokrotnianie liczby zamawianych Zestawów nie uprawnia Klienta 
do pomniejszenia ceny jego Zamówienia o wartość wyższą niż wskazana 
w ppkt. 1 powyżej. 

7. Każdy Klient może skorzystać z Kodu wielokrotnie, spełniając pozostałe 
warunki określone Regulaminem.

8. Klient może skorzystać z Kodu w ramach Promocji wyłącznie dla Zamówienia 
Zestawów. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia produktów w rozumieniu 
Maczfit, jak przykładowo Zamówienia voucherów czy akcesoriów. 

9. Korzystanie z Kodu i tym samym udział w Promocji nie łączy się z żadnymi 
innymi promocjami, rabatami kodami, czy zniżkami w Maczfit, w szczególności nie 
łączy się z promocją ,,Table for two”, ani Kodem promocyjnym udostępnianym 
w Programie ,,Polecony - Nagrodzony". Promocja łączy się z Programem 
lojalnościowym.

10. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części 
oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi lub innemu podmiotowi.

11. Kody rabatowe nie sumuje się tj. w jednym Zamówieniu może zostać 
wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

12. Zestawy zakupione w ramach Promocji podlegają standardowym zasadom 
reklamacji określonym w Maczfit. W przypadku uznania reklamacji i przyznania 
zwrotu kosztów, zwrócona zostaje wyłącznie kwota rzeczywiście uiszczona przez 
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1. Każdemu Klientowi dokonującemu Zamówienia w ramach Promocji 
(korzystającemu z Kodu) przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie 
niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem lub innych  
problemów z Kodem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, lub elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail 
na adres: kontakt@maczfit.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta oraz powód reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w Maczfit.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
postanowienia regulaminu Maczfit oraz przepisy obowiązującego prawa. 

3. Organizator ma prawo przedłużyć okres ważności Kodu (okres Promocji), 
o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem komunikatu w Maczfit. 

4. Administratorem danych osobowych jest Maczfit Foods sp. z o. o.,  ul. Adama 
Branickiego 17, 02-972 Warszawa, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 
kontakt z nim jest możliwy za pośrednictwem adresu: iod@maczfit.pl. Dane osobowe 
będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcia umowy oraz 
prawidłowej realizacji Promocji. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne  
do uczestnictwa w Promocji. Dane osobowe będą przechowywane w celach 
podatkowych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
dane zdarzenie lub złożono Zamówienie. Okres przetwarzania może zostać 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami.

Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Klientowi przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Klient ma prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Klientowi 
przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej 
danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Więcej 
informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych uczestników promocji 
znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Maczfit.
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5. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu promocji 
z 14-dniowym wyprzedzeniem o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem 
komunikatów w Maczfit, zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na Zamówienia 
uprzednio złożone lub zrealizowane w ramach Promocji.


