Regulamin programu Karta Kina Konesera i seansów Kina Konesera
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu pod nazwą „Karta Kina Konesera” jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al.
Kościuszki 17, 90 –418 Łódź, nr KRS: 0000005092, NIP: 7251482632, REGON: 471544933, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Dla potrzeb Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
•
•
•
•
•
•
•
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Kino – kino sieci Helios S.A., w którym organizowane są pokazy w ramach Kina Konesera, lista Kin znajduje
się na stronie www.helios.pl,
Program – oznacza program lojalnościowy o nazwie Karta Kina Konesera przygotowany i prowadzony przez
Helios SA,
Karta – oznacza Kartę Kina Konesera, która wydawana jest osobie fizycznej przystępującej do Programu,
Karta nie jest kartą płatniczą,
Formularz zgłoszeniowy – formularz wypełniany jest przez osobę fizyczną, która przystępuje do Programu,
Posiadacz Karty/Uczestnik Programu – osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, która otrzymała Kartę Kina Konesera i stała się uczestnikiem Programu,
Promocje – każdy rodzaj korzyści i przywilejów przyznany Posiadaczowi Karty.
Wydarzenie – projekt specjalny o nazwie Kino Konesera, w ramach którego organizowane są seanse filmowe
i towarzyszące im atrakcje.
Biorąc udział w Programie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu, co oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Programie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od
Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie
pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w tym art.
919 – 921.
Specjalnie dla Uczestników Programu Organizator prowadzi dedykowany im portal społecznościowy na
serwisie
facebook
na
stronie
https://www.facebook.com/KinoKonesera/?
fref=pb&hc_location=profile_browser, 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 art. III Regulaminu.
Regulamin określa zasady Programu Kina Konesera w Kinach sieci Helios oraz zasady seansów z cyklu Kina
Konesera, czyli Wydarzenia.
Przed przystąpieniem do Programu i uczestnictwem w Wydarzeniu Organizator prosi o zapoznanie się z nim.
Udział w seansie Kina Konesera czy przystąpienie do Programu oznacza akceptację Regulaminu, w tym
wyrażenie zgody na wykonywanie przez Organizatora zdjęć oraz filmów podczas seansu oraz ich publikację
na serwisie https://www.facebook.com/KinoKonesera/?fref=pb&hc_location=profile_browser.

II.
Zasady uczestnictwa w programie
1. Uczestnictwo w Programie nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla Posiadacza Karty.
2. Posiadaczem Karty może zostać każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
która ukończyła 15 lat.
3. Warunkiem stania się Posiadaczem Karty jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, podpisanie go oraz
zakupienie biletu na seans Kina Konesera w Kinie.
4. Posiadacz Karty ma prawo do zakupu w cenie promocyjnej każdorazowo jednego biletu na seans Kina
Konesera w dowolnym Kinie, w którym takie pokazy są organizowane.
5. Cena promocyjna oznacza cenę z cennika Kina umieszczoną pod nazwą KK Karta.
6. Posiadanie Karty nie gwarantuje Posiadaczowi Karty możliwości zakupu biletu na wybrany przez niego film,
jeżeli na ten seans nie ma już wolnych miejsc.
7. Posiadacz Karty będzie mógł korzystać ze specjalnych Promocji przeznaczonych dla Posiadaczy Karty.
8. Informacje o Promocjach będą dostępne na stronie internetowej www.helios.pl oraz w kasie Kina.
9. Posiadacz Karty będzie miał możliwość otrzymywania informacji o Promocjach drogą mailową lub za
pośrednictwem poczty, na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

10. Korzystanie z Promocji będzie możliwe jedynie po okazaniu Karty jeszcze przed zamknięciem transakcji.
11. Kartą może posługiwać się jedynie Posiadacz Karty, który wypełnił Formularz Zgłoszeniowy.
12. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim.
13. Karta ważna jest we wszystkich Kinach, w których organizowane są seanse Kina Konesera.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Programu, przy czym Karty zachowują
swoją ważność jeszcze 1 (jeden) miesiąc po ogłoszeniu odwołania lub zakończenia Programu.
III.
Organizacja Wydarzeń
prowadzi na serwisie facebook, fanpage zrzeszający widzów Kina Konesera https://www.facebook.com/KinoKonesera/?fref=pb&hc_location=profile_browser
2. Dla realizacji koncepcji Kina Konesera Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania na ww. portalu zdjęć oraz
krótkich reportaży filmowych z seansów oraz wydarzeń towarzyszących Kinu Konesera. 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 seansie
Kina Konesera, gdy stanowią one element szerszej całości, oraz gdy nie są głównym czy jedynym tematem
zdjęcia.
3. W związku z powyższym Organizator podkreśla, że podczas seansów Kina Konesera wykonywane są fotorelacje
lub filmy w celach opisanych powyżej, a udział w seansie oznacza wyrażenie przez uczestnika seansu zgody na
wykonywanie zdjęć lub filmów oraz ich publikację w sposób opisany powyżej.

1. Organizator

IV.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Posiadacza Karty jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania Karty i wzięcia udziału w
Programie.
3. W ramach Wydarzenia, Administrator dokumentuje je materiałem zdjęciowym, wykorzystywanym jako
materiał relacjonujący oraz promujący Wydarzenie i seanse z cyklu Kina Konesera, udostępniany na profilu
publicznym
profilu
społecznościowego
Facebook
https://www.facebook.com/KinoKonesera/?
fref=pb&hc_location=profile_browser, jako zdjęcia obejmujące większą, nieokreśloną liczbę osób, biorących
udział w seansie Kina Konesera, oraz stanowiących element szerszej całości, które nie są głównym czy
jedynym tematem zdjęcia.
4. 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
5. 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 Polityce transparentności oraz Polityce prywatności.
6. Posiadacz Karty 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. Posiadaczowi Karty przysługuje także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
7. Za zgodą Posiadacza Karty, 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 Posiadacza Karty, przysługuje mu prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
8. W ramach realizacji Programu, dane osobowe Posiadacza Karty zostaną ujawnione podmiotom trzecim,
świadczącym usługi dla i w imieniu Helios.
9. Ze względu na fakt pozostawania przez Organizatora w Grupie Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w
Warszawie, w przypadku wyrażenia przez Posiadacza Karty dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, Agora S.A. będzie
odrębnym od Helios Administratorem danych osobowych. Dane osobowe Posiadacza Karty będą
przetwarzane przez Agorę S.A. w celach marketingowych. Posiadaczowi Karty przysługuje prawo wglądu do
dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
10. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez administratora.

11. 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 Posiadacza Karty 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.
12. Posiadaczowi Karty przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych
osobowych. Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Posiadacz Karty może zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego – Posiadacz Karty może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku –
taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
1.
2.
3.
4.

V.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Programu, jeżeli jest to uzasadnione celem Programu i
nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa.
O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator zobowiązuje się poinformować Posiadaczy Karty drogą
mailową lub za pośrednictwem poczty na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w biurze Kin oraz na stronie internetowej
www.helios.pl.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik Programu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„Rozporządzenie”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

