"Atrakcje przed seansami" z cyklu Kino Kobiet – Regulamin

I. Organizatorem "Atrakcji przed seansami" z cyklu Kino Kobiet (dalej: Wydarzenie) 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 PLN
(„Organizator”).
1. W ramach "Atrakcji przed seansami" Organizator organizuje 3 rodzaje Atrakcji - zabaw:
A) Pierwszy rodzaj możliwych Atrakcji - zasady:
a) Osoby chcące wziąć udział w zabawie (dalej Uczestnicy) wypełniają kupony uprawniające do udziału w
zabawie. Podają tym samym swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych przez Organizatora dla celów organizacji cyklu Kina Kobiet. Organizator informuje, że jedna
osoba może wypełnić jeden kupon konkursowy, a podane dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i
wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i przepisami krajowymi w
zakresie ochrony danych osobowych.
b) Ponadto Uczestnicy posiadają prawo wglądu do tychże danych, żądania ich zmiany, poprawienia lub
wykreślenia.
c) W momencie pojawienia się pytania na ekranie lub w momencie odczytania pytania przez osobę prowadzącą
zabawę, jury składające się z pracowników kina wybiera kupon i podaje nazwisko osoby, która ma prawo
odpowiedzieć na pytanie.
d) Jeżeli podana odpowiedź jest poprawna osoba udzielająca poprawnej odpowiedzi otrzymuje nagrodę.
e) Jeżeli odpowiedź jest niepoprawna jury wybiera kolejną osobę spośród osób, które wypełniły kupon. Jeżeli
podana odpowiedź jest poprawna, osoba ta otrzymuje nagrodę. Procedura ta powtarzana jest, aż do momentu
udzielenia poprawnej odpowiedzi.
B) Drugi rodzaj możliwych Atrakcji - zasady:
a) Do zabawy zapraszane są osoby, które spełniają warunek, który zostanie podany na ekranie lub odczytany przez
osobę prowadzącą. Warunek określają pracownicy kina, np. może on dotyczyć posiadania określonego rodzaju
części garderoby – np. zabawa obejmuje panie, które mają na sobie czerwoną spódnicę.
b) Kolejne warunki wskazywane przez osobę prowadzącą konkurs, eliminują kolejne osoby, aż do momentu
pozostania w zabawie tylu uczestniczek, ile jest przewidzianych upominków w zabawie. Osoby te otrzymują
upominek.
C) Trzeci rodzaj możliwych atrakcji - zasady:
a) Osoby chcące wziąć udział w zabawie (dalej Uczestnicy) wypełniają kupony uprawniające do udziału w
zabawie. Podają tym samym swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych przez Organizatora dla celów organizacji cyklu Kina Kobiet. Jedna osoba może wypełnić jeden
kupon konkursowy. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i
wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych
oraz że Uczestnicy posiadają prawo wglądu do tychże danych, żądania ich zmiany, poprawienia lub
wykreślenia.
b) Pracownicy kina prowadzący zabawę wybierają na podstawie kuponów osoby biorące udział w zabawie (od
kilku do kilkudziesięciu osób), którym powierza się do wykonania zadanie konkursowe.
c) Jury składające się pracowników kina wskazuje i wybiera osoby, które zdaniem jury najlepiej wykonały
zadanie konkursowe.
d) Wskazane osoby – laureaci otrzymują nagrody.
Organizator informuje, że atrakcje - zabawy nie są loterią promocyjną lub fantową i organizowane są wyłącznie na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w tym art. 921 i nast. kodeksu cywilnego.
2. Atrakcje przed seansami z cyklu Kino Kobiet odbywają się w kinach należących do sieci Helios, których lista
dostępna jest na www.helios.pl:
http://www.helios.pl/NaszeKina/

3. Atrakcje przed seansami z cyklu Kino Kobiet, odbywają się bezpośrednio przed seansem Kina Kobiet.
4. Atrakcje przed seansami z cyklu Kino Kobiet przeznaczone są wyłącznie dla pań, które kupiły bilet lub
otrzymały zaproszenie na pokaz z cyklu Kino Kobiet oraz dodatkowo wypełniły kupon przed seansem
(dotyczy pierwszej i trzeciej formy atrakcji).
5. Nagrody to drobne upominki od lokalnych sponsorów.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Zwyciężczyniom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania
szczególnych właściwości nagród. Do odbioru nagród upoważniona jest tylko zwyciężczyni, nie ma
możliwości przekazania prawa odbioru nagrody na osoby trzecie.
7. Wszystkie upominki zostają wręczone podczas Atrakcji przed Seansami z cyklu Kino Kobiet.
8. Uczestnikami Atrakcji przed seansami z cyklu Kino Kobiet nie mogą być pracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin.
9. Organizator prowadzi w serwisie Facebook, na stronie www.facebook.com/KinoKobiet portal
społecznościowy zrzeszający Uczestniczki Atrakcji przed seansami Kina Kobiet, umożliwiający im
utrzymywanie relacji, wzajemną komunikację, dzielenie się opiniami oraz informowanie ich przez
Organizatora o kolejnych seansach i imprezach towarzyszących. Elementem portalu są fotorelacje oraz
reportaże filmowe ze spotkań, wykonywane oraz publikowane na zasadach opisanych w punkcie poniżej.
10. Dla realizacji koncepcji Atrakcji przed seansami Kina Kobiet Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania
na portalu zdjęć, filmów z Atrakcji oraz wydarzeń towarzyszących. Zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi, Organizator ma prawo ich publikacji, w tym zdjęć, których tematem jest przedstawienie
konkretnych wydarzeń, jeżeli zdjęcia obejmują większą liczbę osób, biorących udział w Atrakcjach przed
seansami Kina Kobiet, gdy stanowią one element szerszej całości, oraz gdy nie są głównym czy jedynym
tematem zdjęcia.
11. W związku z powyższym Organizator podkreśla, że podczas Atrakcji przed seansami Kina Kobiet
wykonywane są fotorelacje lub filmy w celach opisanych powyżej, a udział w Atrakcjach oznacza wyrażenie
przez Uczestnika zgody na wykonywanie zdjęć lub filmów oraz ich publikację w sposób opisany powyżej.
12. Zasady Atrakcji przed seansami z cyklu Kino Kobiet oraz Regulamin Kina Kobiet jest dostępny na stronie
www.helios.pl.
13. Przed udziałem w Atrakcjach przed seansami Organizator prosi o zapoznanie się z nim.
14. Udział w Atrakcjach przed seansami oznacza akceptację Regulaminu, w tym wyrażenie zgody na
wykonywanie przez Organizatora zdjęć (fotorelacji) oraz filmów podczas Atrakcji oraz ich publikację w
serwisie Facebook www.facebook.com/KinoKobiet.
15. Organizator Atrakcji Przed Seansami z cyklu Kino Kobiet zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu,
jednakże zmiana nie może pogorszyć sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników oraz warunków udziału
Uczestników w Atrakcjach przed seansami, oraz może dotyczyć wyłącznie nierozpoczętych zabaw w ramach
Atrakcji przed seansami.
16. Deklarując chęć wzięcia udziału w Atrakcjach przed seansami z cyklu Kino Kobiet, w sposób przewidziany w
niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem i przepisami krajowymi w zakresie ochrony
danych osobowych.
II. Dane osobowe
a.
b.
c.

d.
e.

f.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
W ramach Wydarzenia, Administrator dokumentuje je materiałem zdjęciowym, wykorzystywanym jako
materiał relacjonujący oraz promujący Wydarzenie i seanse z cyklu Kina Kobiet, udostępniany na profilu
publicznym profilu społecznościowego Facebook https://www.facebook.com/KinoKobiet/, jako zdjęcia
obejmujące większą, nieokreśloną liczbę osób, biorących udział w seansie Kina Kobiet, oraz stanowiących
element szerszej całości, które nie są głównym czy jedynym tematem zdjęcia.
Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu
osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email:
iodo@helios.pl
Przetwarzanie wyżej opisanych danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Wydarzenia,
rozstrzygnięcia Konkursów, wręczenia nagrody w Konkursach, a także w celach marketingowych w związku z
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania
danych osobowych dostępne są w są w Polityce transparentności oraz Polityce prywatności.
Uczestnik ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i

g.
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prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
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.
W ramach realizacji Wydarzenia, dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione podmiotom trzecim,
świadczącym usługi dla i w imieniu Helios. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios 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 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 Wydarzeniu.
Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji Wydarzenia 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.
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.
W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, opiekun prawny Uczestnika ma prawo złożyć
oświadczenie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie danych
osobowych niepełnoletniego Uczestnika Konkursu. Po złożeniu tego oświadczenia dane te zostaną usunięte i
nie będą przetwarzane.

