„Regulamin Helios dla Nauczycieli – Karta Nauczyciela”
1. Wystawcą i właścicielem Karty dla Nauczyciela, zwanej dalej także „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, NIP725-14-82-632 i kapitale zakładowym
w pełni opłaconym w wysokości 1 156 346,40 zł.
2. Program Helios dla Nauczycieli - Karta dla Nauczyciela, zwany dalej „Programem”, ważny będzie
w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku i obowiązuje we wszystkich kinach należących
do Helios S.A. których wykaz znajduję się na stronie www.helios.pl/naszekina.
3. Użytkownikiem Karty w Programie może być nauczyciel, który spełni warunek jej przyznania
i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu z tytułu Karty dla Nauczyciela jest wyłącznie posiadacz
Karty, któremu została ona przyznana. Karta jest imienna, wykluczone jest korzystanie z niej przez
osoby trzecie.
5. Warunkiem otrzymania Karty dla Nauczyciela jest dokonanie jednorazowego zakupu biletów
grupowych dla co najmniej 10 uczniów w wybranym kinie Helios, zgodnie z cennikiem biletów
grupowych obowiązującym w tym kinie w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku. Cennik
biletów grupowych dostępny jest w każdym kinie Helios.
6. Karta dla Nauczyciela ważna jest przez trzy miesiące od daty jej wydania, która jest jednocześnie
datą zakupu biletów grupowych dla uczniów i wiąże się obligatoryjnie z datą podaną na karcie.
7. Do każdej Karty dla Nauczyciela jest dołączonych 5 kuponów. Każdy kupon upoważnia do zakupu
dwóch biletów. Cena biletu to cena biletu szkolnego, zgodnie z obowiązującym w danym Kinie
cennikiem.
8. Kupon jest ważny jedynie za okazaniem Karty dla Nauczyciela.
9. Posiadacz karty może zrealizować dziennie maksymalnie jeden kupon z Karty dla Nauczyciela
w cenie biletów grupowych zgodnie z cennikiem biletów grupowych bez względu na dzień tygodnia
i różnorodność cennika w kinie Helios.
10. Rabaty związane z Kartą mają zastosowanie we wszystkich kinach Helios i nie łączą się z innymi
rabatami i promocjami.
11. Rabat obowiązuje na seanse 2D oraz 3D.
12. Karta nie ma zastosowania na seanse projektów specjalnych z cyklu Nocne Maratony Filmowe, Kino
Kobiet oraz Kino Konesera.

13. Wystawca, czyli Kino Helios 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.
14. W celu skorzystania z przysługujących zniżek, posiadacz Karty jest zobowiązany do każdorazowego
okazywania Karty i dokumentu tożsamości ze zdjęciem pracownikowi Helios w momencie zakupu
biletu do kina.
15. Karta jest ważna tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Osoby Uprawnionej.
16. Wystawca, czyli kino Helios zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych filmów z programu
Helios dla Nauczycieli.
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17. Administratorem danych osobowych nauczycieli jest Organizator.
18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania Karty dla Nauczyciela.
19. 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
20. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji Programu, 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.
21. Nauczyciel ma 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. Nauczycielowi przysługuje także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
22. 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 Organizatora działań marketingowych.
23. Nauczycielowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych
osobowych. Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Nauczyciel może zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego – Nauczyciel może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku
– taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
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