
1 

 

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu  

„Kto pierwszy kupuje - zyskuje!” 

 

 

§ 1 Organizator i zakres terytorialny i czasowy Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, nr KRS 

0000005092, NIP 7251482632, Regon 471544933 zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest w kinie Helios Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 120, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski. 

3. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od 

Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach 

niepogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

a w szczególności art. 919-921. 

 

§ 2 Nagrody Konkursowe 

1. Dla Zwycięzców w Konkursie do wygrania jest łącznie 45 nagród w postaci książek lub płyt. 

 

§ 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs trwać będzie w dniach 18-20 czerwca 2021 roku i do wyczerpania zapasu nagród. 

2. Aby wygrać w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu Konkursu i nie wcześniej 

niż w chwili rozpoczęcia Konkursu: 

a) dokonać zakupu co najmniej czterech płatnych biletów na dowolny seans filmowy lub projekt specjalny 

w kinie Helios w Ostrowie Wielkopolskim w terminie trwania konkursu,  

b) w przypadku zakupu biletów przez Internet należy zgłosić fakt zakupu czterech płatnych biletów 

(w jednej transakcji) kasjerowi w kasie kina Helios w Ostrowie Wielkopolskim. 

c) odpowiedzieć prawidłowo na pytanie konkursowe zadane przez kasjera.  

3. Nagrodę w Konkursie, każdego dnia podczas trwania Konkursu, otrzyma 15 pierwszych osób, które spełnią 

warunki wskazane w § 3 ust. 3 a) lub b) oraz c). 
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§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.  

b) niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 15. rok życia, posiadające ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych/opiekunów 

prawnych. Zgoda powinna być pokazana na prośbę kasjera. Zgoda może zostać napisana odręcznie. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

   

§ 5 Warunki odbioru nagród 

1. Zwycięzcom – laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia i wyboru szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

2. Nagroda Konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości 

wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

3. Warunkiem wydania i odbioru nagrody jest: 

a) w przypadku zakupu biletów przez Internet okazanie minimum czterech biletów zakupionych 

w terminie 15-20 czerwca 2021 r. do kina Helios w Ostrowie Wielkopolskim, 

b) prawidłowe udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez kasjera,  

c) podpisanie protokołu odbioru nagrody zawierającego numery okazanych biletów do kina Helios 

w Ostrowie Wielkopolskim. 

4. Wydanie nagrody nastąpi po łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 a) lub b) oraz c) 

powyżej.  

5. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestników.  

7. Laureat traci prawo do nagrody wskutek niewykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, 

w szczególności, o których mowa w pkt. 3 powyżej.  

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być 

składane na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu e-mailowo na adres: 

ostrow.wielkopolski@helios.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także 

numer telefonu oraz dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 
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3. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 

reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

4. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w biurach kin sieci Helios oraz na stronie internetowej 

organizatora Konkursu: www.helios.pl.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. 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  

4. Przetwarzanie wyżej opisanych danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu, 

rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagrody w Konkursie, 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. 

5. 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 prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  

6. 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.  

7. W ramach realizacji Konkursu, 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 0000059944, 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.  

http://www.helios.pl/
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8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do 

przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia 

nagrody w Konkursie, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do 

wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, 

a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Ponadto 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. 

10. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych 

osobowych. Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe: 

a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; 

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego –Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – 

taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. 

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www.helios.pl pod informacją o Konkursie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn istotnych, niezależnych od 

Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach 

niepogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany jest w dobrej wierze, w najszerszym dozwolonym przez 

prawo zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z udziału 

w Konkursie lub powstałe w związku z nieprzyznaniem Nagrody. Prawa Uczestników Konkursu, jako 

konsumentów nie zostają naruszone.  

 


