REGULAMIN PROGRAMU KARTA DLA NAUCZYCIELA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu "Karta dla Nauczyciela”, zwanego dalej "Programem" lub
„Kartą” jest Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84,
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, zwana dalej "Organizatorem".
2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu oraz określa prawa i obowiązki
Uczestników Programu, zwanych dalej "Uczestnikami Programu".
3. Treść Regulaminu dostępna jest we wszystkich kinach należących do Helios S.A. (wykaz
znajduje się na stronie www.helios.pl/naszekina) oraz na stronie internetowej:
www.helios.pl/kn
4. Program przeznaczony dla nauczycieli odwiedzających kina Helios.
5. Program realizowany jest we wszystkich kinach należących do Helios S.A. Wykaz kin
znajduje się na stronie www.helios.pl/naszekina , zwane dalej „Kina Helios”.
6. Uczestnikiem Programu może być nauczyciel, który spełni i zaakceptuje warunki
Niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Karty dla Nauczyciela jest równoznaczne z jego
akceptacją.
7. Osobą uprawnioną do korzystania z Karty dla Nauczyciela jest wyłącznie posiadacz Karty,
korzystanie z niej przez osoby trzecie nie jest możliwe.
8. Organizator ma prawo unieważnić Kartę w przypadku korzystania z Karty niezgodnie z
Regulaminem Programu (decyzja o unieważnieniu karty będzie rozpatrywana
indywidualnie). Po unieważnieniu Karty nauczyciel może ubiegać się o jej ponowne
wydanie.

II. NABYCIE CZŁONKOSTWA
1. Warunkiem otrzymania Karty dla Nauczyciela jest dokonanie w kasie kina jednorazowego
zakupu biletów grupowych dla co najmniej 10 uczniów w wybranym kinie Helios (zgodnie
z cennikiem biletów grupowych obowiązującym w tym Kinie) oraz złożenie w Kinie
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu (dalej: „Formularz”).
2. Uczestnik Programu nabywa uprawnienia członkowskie do 72 godzin po otrzymaniu
Karty.
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3. W przypadku utraty Karty Uczestnik Programu zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Organizatora celem otrzymania jej duplikatu.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na inną
osobę.
5. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę.
6. Uczestnik Programu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w
Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie zażądać
usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby fizyczne, które czynnie wykonują
zawód nauczyciela oraz opiekuna w przedszkolach, w szkolnictwie podstawowym, w
szkołach ponadpodstawowych, w szkołach specjalnych oraz szkołach i uczelniach
wyższych, a także pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy, którzy czynnie wykonują
obowiązki w odpowiednich placówkach oświatowych. Wypełniając formularz
rejestracyjny osoba oświadcza, iż jest nauczycielem, opiekunem bądź wychowawcą
czynnie wykonującym zawód.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Członek Programu spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie. Organizator ma prawo kontaktu z placówką
oświatową wskazaną jako miejsce pracy nauczyciela w celu weryfikacji przedstawionych
danych.
3. Organizator lub jego przedstawiciel może prosić osobę posiadającą Kartę o okazanie
dowodu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji danych podanych w trakcie
zgłoszenia. W przypadku gdy osoba posiadająca Kartę odmawia okazania takiego
dokumentu Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji uprawnień wynikających z
uczestnictwa w Programie.
V. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
1. Wraz z otrzymaniem Karty Uczestnik Programu uzyskuje prawo do rabatów wskazanych w
treści Regulaminu i korzystania z ofert specjalnych kierowanych do Uczestników Programu.
2. Za każdorazowe dokonanie zakupu biletów grupowych dla co najmniej 10 uczniów w
wybranym kinie Helios (zgodnie z cennikiem biletów grupowych obowiązującym w tym
Kinie) i okazanie Karty w kasie kina, Uczestnik Programu otrzymuje specjalne rabaty:
a)
możliwość zakupu 10 biletów na filmy w Kinach Helios w cenie biletów grupowych
na seans 2D i 3D;
b)
10 rabatów -20% na wybrane produkty barowe i kawiarniane. Lista aktualnych
zniżek jest dostępna na stronie www.helios.pl/kn
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3. Rabaty opisane w punkcie 2 będą aktywne najpóźniej po upływie 72h od wizyty z grupą
w kinie i są ważne przez 3 miesiące.
4. Jeśli przed upływem 3 miesięcy, nauczyciel wraz z grupą co najmniej 10 uczniów ponownie
odwiedzi kino, po okazaniu Karty dodane zostaną kolejne rabaty wskazane w pkt. 2, do
wykorzystania przez okres wskazany w ust. 3.
5. Karta nie upoważnia do zakupu biletów ze zniżką na seanse specjalne.
6. Bilety zakupione z rabatem Karty dla Nauczyciela nie podlegają zwrotowi.
7. Zakupu biletów oraz pozostałych produktów, o których mowa w punkcie. V ust. 2 nie
można łączyć z innymi promocjami i ofertami obowiązującymi w danym kinie, chyba że
regulamin danej promocji lub oferty będzie stanowił inaczej, bądź Organizator podejmie
inną decyzję.
8. Warunkiem koniecznym do korzystania z rabatów przysługujących Uczestnikowi Programu
na podstawie niniejszego Regulaminu jest okazanie ważnej Karty oraz dokumentu
potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty.
9. Uczestnik Programu ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie
po uprzednim (pisemnym) powiadomieniu Organizatora.
10. Rezygnację należy przesłać lub złożyć osobiście w Kinie, w którym została wydana Karta.
Adresy naszych Kin są dostępne na stronie: www.helios.pl/naszekina
VI. KARTA
1. Członkostwo w Programie rozpoczyna się najpóźniej po upływie 72h od otrzymania Karty
przez Uczestnika Programu.
2. Karta jest imienna, przypisana do jednej osoby. Z chwilą otrzymania Karty należy ją
podpisać na odwrocie.
3. Karta wydawana jest na czas nieoznaczony.
4. W przypadku zagubienia lub utraty Karty Uczestnik Programu jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. W takim wypadku
Organizator dokona dezaktywacji Karty oraz podejmie kroki w celu wydania
Uczestnikowi kolejnej Karty.
5. W przypadku, gdy Uczestnik Programu nie zawiadomi Organizatora o fakcie utraty Karty,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej nieuprawnione użycie. W przypadku, gdy
Kartą posłuży się osoba trzecia, inna niż Uczestnik Programu, Organizator ma prawo do
odmowy realizacji rabatów.
6. Karta zniżkowa uprawniająca do zakupu ze zniżką produktów wymienionych w punkcie.
VI ust. 3 lit. a, b, może być również okazana w dowolnej aplikacji mobilnej służącej do
przechowywania kart pod warunkiem, że możliwe będzie zeskanowanie kodu kreskowego
lub odczytanie pełnego numeru Karty.

`

VII. DANE CZŁONKOWSKIE, OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROGRAMU
1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestnika
Programu traktowane będą przez Organizatora z poszanowaniem obowiązujących w tej
materii przepisów prawa, w szczególności w sposób zgodny z RODO oraz w sposób zgodny
z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik Programu wyraża zgodę na
uczestnictwo w Programie oraz akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik Programu przyjmuje do
wiadomości , że Jego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, jako
administratora danych oraz podmioty współpracujące przy organizacji Programu, jako
podmioty uprawnione do dostępu do danych w imieniu i na rzecz Organizatora w celu
umożliwienia i prawidłowej realizacji praw i obowiązków związanych z członkostwem w
Programie, w tym rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, kontaktu
dotyczącego Programu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO lub dodatkowo lit. a w
przypadku wyrażenia chęci otrzymywania dedykowanych ofert w formie elektronicznej),
a)
także w celu realizacji działań marketingowych dotyczących własnych produktów
lub usług (w formie tradycyjnej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
Organizator będzie również archiwizował dane po zakończeniu członkostwa w Programie,
na potrzeby obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich
przedawnienia zgodnie z kodeksem cywilnym. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, tak jak członkostwo w Programie, lecz ich brak uniemożliwia realizację
uprawnień Uczestnika Programu.
4. Osoba będąca Uczestnikiem Programu wyraża zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).na
a)
otrzymywanie, drogą elektroniczną (email), w tym z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o ofertach dedykowanych
posiadaczom Karty; i/lub
b)
otrzymywanie, drogą elektroniczną (email), w tym z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o innych ofertach, promocjach
oraz wydarzeniach organizowanych przez Helios S.A.
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5. Każdy Uczestnik Programu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych
dotyczących swojej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w Programie lub rezygnacji z otrzymywania ofert elektronicznie. Ze względów
technicznych czynności te odbywają się za pośrednictwem Organizatora. Ponadto każda
osoba ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku,
gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą
ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane
osobowe będą przechowywane, przez okres członkostwa w Programie oraz po jego
zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę,
dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
6. W przypadku zmiany danych osobowych, w szczególności danych służących do kontaktu
z Uczestnikiem Programu, Uczestnik zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie
Organizatora w celu aktualizacji danych, w szczególności w celu umożliwienia
Organizatorowi prowadzenia korespondencji w zw. z uczestnictwem.

VIII. INNE POSTANOWIENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności za
uprzednim zawiadomieniem Uczestnika poprzez przesłanie stosownej informacji na adres
e-mail Uczestnika Programu wskazany w formularzu oraz umieszczenie stosownej informacji
na stronie internetowej Programu oraz w Kinach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym
momencie, informując o tym Uczestników Programu na wskazany w formularzu adres
email, ale także na stronie internetowej Programu. Aktualne wersje Regulaminu będą
także dostępne na terenie kin Organizatora objętych Programem.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, o której mowa ust. 2 powyżej, Członek Programu ma
możliwość rezygnacji z członkostwa w Programie.
4. Zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Programu nie będą naruszać podstawowych
zasad Regulaminu, tj. zasad dotyczących ochrony danych osobowych Uczestników
Programu (chyba, że zmiana będzie uzasadniona ze względu na zmiany obowiązującego
w tym zakresie prawa).
7. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw
Uczestników Programu.
8. Wszelkie uwagi w zakresie jakości świadczonych usług można zgłaszać drogą mailową na
adres opinie@helios.pl.
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Załącznik 1 do Regulaminu
Formularz wydania Karty dla Nauczyciela
Numer Karty (wypełnia Kasjer):

DANE OSOBY I DANE KONTAKTOWE (Wypełnia Nauczyciel):

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………………………………

NUMER I ADRES SZKOŁY……………………………………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………….…………..……………………………………

ADRES E-MAIL: .………………………………………………….……….….………………………………………
(wypełnienie tego pola jest obowiązkowe, aby otrzymać Kartę)

PRZEDMIOT NAUCZANIA ………………………………………………………………………….………………
NAUCZYCIEL (proszę podkreślić właściwe): PRZEDSZKOLA | KLAS I-III | KLAS IV-VI | KLAS VII, VIII |
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH | INNE
…………………………………………………………………………………………………………………………
□ Oświadczam, że jestem nauczycielem, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta
Nauczyciela, czynnie wykonującym zawód.**
□ Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulamin programu karta dla nauczyciela i
akceptuję jego postanowienia.**
** oświadczenia i zgoda obowiązkowa dla uczestnictwa w programie lojalnościowym
DATA I PODPIS:
……………………………………………………………………………………………………………………
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