Regulamin programu lojalnościowego „Helios dla Szkół”
1. Organizator programu
Organizatorem programu jest Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90- 418) przy Al. Kościuszki 17,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w
pełni opłaconym w wysokości 1 156 346,40 zł.
2. Uczestnictwo w programie
Program przeznaczony jest dla publicznych oraz prywatnych szkół podstawowych, przedszkoli, szkół
gimnazjalnych oraz szkół średnich. Program jest akcją konkursową, której celem jest zebranie przez jej
uczestników jak największej ilości punktów. Punkty przyznawane są na podstawie liczby zakupionych biletów,
stosując zasadę, iż jeden bilet odpowiada jednemu punktowi konkursowemu. Punkty nalicza się od momentu
przekroczenia progu punktowego. Próg punktowy to liczba punktów, która jest równa liczbie uczniów danej
placówki oświatowej. Każdy z uczestników programu może uzyskać informację o aktualnej liczbie zebranych
punktów w biurze kina, u pracownika odpowiadającego za akcję „Helios dla Szkół”.
3. Czas trwania programu
Program prowadzony jest w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., a rozstrzygnięcie programu
nastąpi do 31 sierpnia 2019 r. Laureaci programu zostaną powiadomieni o wygranej i jej wartości drogą
telefoniczną, mailową lub pocztową.
4. Nagrody
Nagrodami w programie są artykuły ufundowane przez Helios S.A., o wartości równej liczbie zebranych
punktów, przy zasadzie, iż jeden punkt odpowiada 1 zł brutto. Każdy z laureatów programu może swobodnie
wybrać rodzaj nagród przyznanych w konkursie. Wyboru dokonuje upoważniony przedstawiciel uczestnika. Nie
istnieje możliwość wymiany nagród na ich równowartość pieniężną lub przekazania ich na rzecz osób trzecich.
Odbiór nagród nastąpi w biurze odpowiedniego kina za okazaniem stosownego upoważnienia, na pokazach
specjalnych lub zostaną one przekazane w szkole przez przedstawiciela organizatora. Upoważnienie winno
zawierać pieczątkę nagłówkową szkoły oraz podpis Dyrektora placówki. Regulamin akcji dostępny jest w
biurach kin Helios S.A.
5. Dane osobowe
a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
c) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios S.A. nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego
celu osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email:
iodo@helios.pl
d) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji i rozstrzygnięcia Programu, wręczenia
nagród, a także w celach marketingowych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce
transparentności oraz Polityce prywatności.
e) Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania
ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
f) Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą
elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim
dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestnika, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano przed jej cofnięciem.
g) W ramach realizacji Programu, dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione podmiotom trzecim,
świadczącym usługi dla i w imieniu Helios S.A.. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios S.A. w Grupie
Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dobrowolnej,
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą

w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 5994, Agora S.A. będzie odrębnym od Helios S.A. Administratorem danych osobowych. Dane
osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Agorę S.A. w celach marketingowych. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
h) Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
i) Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji Programu oraz w
zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez
Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie
komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
j) Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych
osobowych. Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe:
 na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
 na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki
sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

