Deklaracja przystąpienia do cyklu
Akademia Filmowa na rok szkolny 2018/2019
Nazwa i adres szkoły: ….………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna grupy: ……………………………………………………………………………........
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………
Aktywny adres e-mail: ............................................................. @ ..............................................................
Klasa *: ……………………… [* np. 1a] Liczba uczniów *: …………..… [* np. 25] Liczba opiekunów *: ……………… [* np. 1]
* w przypadku kilku klas prosimy o wypełnienie osobnych formularzy dla każdej klasy osobno
Liczba wszystkich uczniów w szkole: ……………. (dane potrzebne do punktacji programu lojalnościowego „Helios dla Szkoły”)
Deklarowane dni tygodnia oraz godz. seansów [min. 4 terminy] [proszę o postawienie znaku ‘X’ przy wybranej grupie]
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Grupa A – godz. 8.30* [* w przypadku grup przedszkolnych możliwa jest godz. 9.00 bądź godz. 9.30]
Grupa B – godz. 11.00*

[* godz. 11.30 – gdy film jest dłuższy]

Inne uwagi co do dni seansów …………………………………………………………………………………………………
Dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w tej deklaracji jest Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90418) 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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w cyklu Akademia Filmowa, którego
zasady określają „Regulamin cyklu Akademia Filmowa” oraz regulamin programu lojalnościowego „Helios dla Szkoły”,
dostępne na stronie www.helios.pl oraz w biurze kina Helios w Radomiu.
3. Wypełnienie niniejszej deklaracji oznacza akceptację ww. regulaminów oraz zapoznanie się z ich treścią.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-418), Al. Kościuszki
17, w celach związanych z realizacją cyklu Akademia Filmowa
**Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Helios S.A. z siedzibą w Łodzi na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji
marketingowych, w tym dotyczących repertuaru, wydarzeń i konkursów organizowanych przez Helios S.A.
*zgoda jest dobrowolna, jednakże niezbędna do wzięcia udziału w cyklu Akademia Filmowa
** zgoda jest dobrowolna, nie jest konieczne jej wyrażenie, żeby wziąć udział w cyklu Akademia Filmowa
Data i Podpis (czytelnie imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………
Wypełniony formularz prosimy o dostarczenie na jeden ze sposobów:
1. osobiście do biura kierownika kina
2. faksem pod numer tel. 48 340-07-89
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radom@helios.pl w temacie wpisując „zgłoszenie AF”

Regulamin edukacyjnego cyklu filmowego Akademia Filmowa kina Helios w Radomiu
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Organizatorem edukacyjnego cyklu filmowego „Akademia Filmowa”, zwanego dalej AF, jest spółka HELIOS S.A., z siedzibą w Łodzi 90-418, Al. Kościuszki 17,
zwana dalej Organizatorem.
Edukacyjny cykl AF realizowany jest w kinie Helios w Radomiu 26-610, przy ul. Poniatowskiego 5.
Edukacyjny cykl AF skierowany jest do grup zorganizowanych wszystkich poziomów nauczania – od przedszkolaka do maturzysty.
Uczestnictwo w AF zakłada udział w 6 spotkaniach w roku szkolnym, na które każdorazowo składa się wykład multimedialny [10-30 min.], przerwa [10-20 min.]
oraz projekcja filmu.
Wyświetlane w ramach AF filmy oraz tematy spotkań znajdują się w programach dla poszczególnych poziomów nauczania:
a] przedszkoli i zerówek
b] klas 1-3 szkół podstawowych
c] klas 4-6 szkół podstawowych
d] klas 7-8 szkół podstawowych oraz kl. 3 gimnazjów
e] szkół ponadgimnazjalnych
Programy dostępne są w biurze Organizatora oraz na stronie www.helios.pl w zakładce Szkoły / Akademia Filmowa.
Zgłoszenie grupy do uczestnictwa w edukacyjnym cyklu AF następuje poprzez wypełnienie wszystkich rubryk deklaracji przystąpienia [załącznik: deklaracja
przystąpienia] oraz potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora.
Przystąpienie do AF oznacza deklarację uczestnictwa we wszystkich 6 spotkaniach określonych programem.
Ilość miejsc w programie edukacyjnym AF jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Harmonogram zajęć ustala Organizator, informując uczestników AF drogą telefoniczną oraz mailową.
W przypadku sytuacji nadzwyczajnych istnieje możliwość zamiany terminu spotkania, po wcześniejszym uzgodnieniu i wskazaniu nowego terminu przez
Organizatora.
Cena biletu na jedno spotkanie to 12 zł. [film 2D], oraz 12 zł.* [film 3D] dla jednej osoby [* plus dopłata 3 zł. za okulary 3D].
Opiekunowie grup uczestniczą w zajęciach bezpłatnie. W przypadku seansów 3D opiekunowie ponoszą koszt zakupu okularów 3D [3 zł.].
Bilety na poszczególne projekcje wykupić należy w kasie kina najpóźniej w dniu poprzedzającym seans.
Miejsca na sali kinowej są numerowane. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zajęcia miejsc znajdujących się na zakupionych biletach wstępu. Prosimy
opiekunów grup o przestrzeganie wyznaczonych miejsc.
O miejscach na sali kinowej decyduje termin zakupu biletów, sprzedaż odbywa się od najwyższego rzędu sali. Nie istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji
wybranych miejsc.
Zakup produktów spożywczych w barach kinowych oraz kawiarni odbywać się może wyłącznie w trakcie przerwy po zakończonym wykładzie.
Uczestnictwo w AF premiowane jest w programie lojalnościowym Helios dla Szkoły, jeden zakupiony bilet to jeden punkt na koncie szkoły.
Program AF znajduje się na stronie www.helios.pl w zakładce Szkoły / Akademia Filmowa. Regulamin programu lojalnościowego Helios dla Szkoły znajduje się w
zakładce Szkoły / Helios dla Szkoły.
Wszelkie informacje dotyczące AF uzyskać można pod numerem tel. 48 340-07-89 oraz mailowo, pisząc na adres: radom@helios.pl
Koordynatorem AF odpowiedzialnym za terminy spotkań jest Bożena Monczak- Mancewicz. tel. 48 340-07-89, 722-382-333, e-mail:
bozena.mancewicz@helios.pl bądź radom@helios.pl.
Wszelkie uwagi dotyczące edukacyjnego cyklu Akademia Filmowa kina Helios w Radomiu kierować można do dyrektora kina – Andrzeja Ciesielskiego, e-mail:
andrzej.ciesielski@helios.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania bądź repertuaru z powodów sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Organizatora, jednakże
w sposób niepogarszający sytuacji Uczestników. W takiej sytuacji Organizator wskazuje nowy termin spotkania bądź tytuł filmu.
Organizator zastrzega prawo do zmiany tytułu filmu bądź kolejności spotkania w przypadku nieprzewidzianych w momencie udostępnienia programów
przyczyn, takich jak zmiana daty premiery filmu, usunięcie filmu z oferty dystrybutora bądź nowa, szczególnie atrakcyjna premiera filmowa.
Organizator zastrzega prawo do zmiany cen biletów na seanse Akademii Filmowej o których mowa w pkt. 12 niniejszego regulaminu, w przypadku zmiany
cennika biletów dla grup szkolnych oraz zmiany cennika biletów dla widzów indywidualnych.
Deklarując wzięcie udziału w AF, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, wyłącznie z ważnych przyczyn, których nie mógł przewidzieć, i zmiany te nie mogą powodować
pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej uczestników programu AF.
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w biurze kina Helios w Radomiu, przy ul. Poniatowskiego 5 oraz na stronie internetowej Organizatora:
www.helios.pl w zakładce Szkoły / Akademia Filmowa.
Dane osobowe:
a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w cyklu AF
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 cyklu AF, 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 cyklu AF, 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.

