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REGULAMIN KONKURSU  

„Przystanek Tasectan w Multikinie ” 

( dalej: „Regulamin”) 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu „Przystanek Tasectan w Multikinie ” (dalej: „Konkurs”) jest 

Multikino S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000284604, o 

kapitale zakładowym 88.033.230,90 zł, w całości wpłaconym, NIP 5212893057, REGON 

013122196, (dalej: „Organizator”).  

1.2. Fundatorem Nagrody w Konkursie  jest VP Valeant sp. z.o.o, sp. j. z siedzibą w Rzeszowie, 

przy ul. Przemysłowej 2 35-959 Rzeszówa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem  KRS 0000473149, o kapitale zakładowym 20.505.000zł, w całości wpłaconym, 

NIP 8133666251, REGON 180763801 (dalej: „Partner”). 

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych kinach (stosownie 

do pkt. 3.5) pod szyldem „Multikino” których operatorem jest Organizator (dalej: „Kina”).  

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm., dalej: „kodeks cywilny”). 

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs trwa od dnia 01 października 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. (dalej: „Okres 

Trwania Konkursu”). 

 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

3.1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci w 

rozumieniu art. 22
1
 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

które są osobami pełnoletnimi  będącymi opiekunami prawnymi dziecka o wieku nie wyższym 

niż 12 lat, którego pracę konkursową zgłaszają w Okresie Trwania Konkursu (dalej: „Dziecko” i 

„Uczestnik”)..  

3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Partnera a także członkowie 

ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji 

Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonkowie wymienionych osób, a także osoby 

pozostające we wspólnym pożyciu. Organizator zastrzega, że – z wyłączeniem pracowników - 

nie ma obowiązku każdorazowej weryfikacji powyższego wyłączenia w stosunku do wyżej 

wymienionych kategorii osób.  

3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

3.4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

3.4.1. zakup biletu i udział w co najmniej jednym wydarzeniu z cyklu „Poranki Filmowe w 

Multikinie”, odbywającym się w jednym z Kin, w Okresie Trwania Konkursu (dalej: 

„Wydarzenia”), 
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3.4.2. przesłanie biletu wraz z pracą konkursową oraz formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) Organizatorowi w Okresie Trwania 

Konkursu, zgodnie z postanowieniami pkt. 3.9. Regulaminu. 

3.5. Repertuar Wydarzeń, w których udział uprawnia do przystąpienia do Konkursu publikowany 

będzie na stronie internetowej www.multikino.pl wraz z publikacją bieżącego repertuaru Kina. 

3.6. Praca Konkursową powinna być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką na papierze w 

formacie A4. Temat pracy to: „Multikino przystankiem rodzinnej przygody” (dalej: 

„Praca”). Wskazana powyżej Praca: 

3.8.1. powinna być wynikiem indywidualnej twórczości Dziecka; 

3.8.2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,  

z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora, Nagrody lub Partnera; 

3.8.3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 

autorskich.  

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator ma prawo  

w każdym czasie wykluczyć Pracę z udziału w Konkursie.  

3.9. Pracę należy przesłać na adres Organizatora tj: Multikino S.A, ul. Przeskok 2, 00-32 

Warszawa, do dnia 21.01.2019r. Na kopercie należy dodać zapis: „Konkurs – Poranki 

Filmowe”. 

3.10. Każdy z Uczestników może przesłać wyłącznie jedną Pracę. W przypadku złożenia kilku Prac 

przez tego samego Uczestnika, uwzględniana będzie wyłącznie Praca nadesłana przez 

Uczestnika jako pierwsza. 

 

4.  NAGRODA 

4.8. W Konkursie zostało przewidzianych dziesięć nagród w postaci zestawów 10 pojedynczych 

Kodów 2D tj. uprawniających do wymiany na bilet na dowolny seans 2D z bieżącego repertuaru 

Kin maksymalnie do dnia 30.06.2019r, o wartości brutto 250,00 zł. (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt złotych) (dalej: „Nagroda”). 

4.9. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego 

rodzaju.  

4.10. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

 

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDAWANIE NAGRODY 

5.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: 

„Komisja”). 

5.2. Komisja oceni wszystkie Prace w terminie 23.01-25.01.2018 (z zastrzeżeniem pkt. 3.10, 

przekazane zgodnie z pkt. 3.9),  według własnego uznania, uwzględniając przy wyborze walory 

artystyczne i oryginalność każdej Pracy. 

5.3. Komisja przyzna Nagrodę dziesięciu Dzieciom będącym autorami najlepszych Prac w opinii 

Komisji (dalej: „Laureaci”). 

5.4. Laureaci za pośrednictwem zgłaszających Uczestników zostaną poinformowani o wygranej 

drogą telefoniczną pod numer podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż 31.01.2019r. 

Nagrody zostaną przesłane Laureatom na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy 

nie później niż 04.02.2019r. 

 

http://www.multikino.pl/
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6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres Organizatora wskazany  

w pkt. 1.1. Regulaminu lub na adres e-mailowy: marketing@multikino.pl w terminie 14 dni  

od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31 

stycznia 2019 roku. 

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

6.3. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – Poranki w Multikinie” oraz 

zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji. 

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji: 

6.4.1. listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji - w przypadku złożenia 

reklamacji w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu - 

ale bez podania adresu e-mail; 

6.4.2. e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji - w przypadku złożenia reklamacji w 

formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu – z podaniem 

adresu e-mail lub w przypadku złożenia reklamacji w formie e-maila; 

6.5. Roszczenia Uczestnika nieuwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania 

reklamacyjnego mogą być dochodzone na drodze sądowej we właściwym sądzie powszechnym. 

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Administratorem danych osobowych jest Multikino S.A. z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 00-032 

Warszawa. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym 

można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@isecure.pl. Dane osobowe zbierane w 

związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących 

przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej: 

7.1.1 w celu uczestnictwa w Konkursie  (przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), dane osobowe będą przetwarzane do czasu 

odwołania zgody, nie dłużej jednak niż do czasu  wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 

związanych z Konkursem.  

7.1.2 w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat 

liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; 

7.1.3  w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć 

możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi 

przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji; 

7.1.4 w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem (przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes 

należy rozumieć ewentualne dochodzenie roszczeń przez Organizatora, bądź obronę przed 

roszczeniami Uczestnika), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem 

ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.  

7.2. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

mailto:marketing@multikino.pl
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Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik ma również prawo do wniesienia w dowolnym 

momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania 

jego danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1it. f RODO,  prawo do przenoszenia 

danych osobowych oraz w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów. 

7.3.  Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną ujawnione Komisji oraz mogą być ujawnione 

pracownikom lub współpracownikom Organizatora jak też podmiotom udzielającym wsparcia 

Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  

7.4. W przypadku decyzji o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia 

sprzeciwu, zgłoszenia innych żądań lub zaistnienia potrzeby zmiany lub poprawienia danych, 

należy zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

e-mail Organizatora marketing@multikno.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w 

pkt. 1.1 Regulaminu. 

7.5. Administrator informuje, że w stosunku do osób których dane dotyczą decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 

8. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

8.1. Uczestnik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy zawartej w 

przekazanym przez niego formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, w szczególności posiada 

prawa, umożliwiające jej zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i publikowanie. 

8.2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących Pracy, Uczestnik 

niezwłocznie po zawiadomieniu go o tym przez Organizatora - wystąpi przeciwko takim 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a także 

pokryje całość roszczeń pokrytych przez Organizatora, lub do który pokrycia Organizator będzie 

zobowiązany, oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty Organizatora, włączając w to 

koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej 

opisanych roszczeń osób trzecich. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. W Okresie Trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie 

www.multikino.pl oraz w Kinach. 

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z 

nieprawidłowego podania danych osobowych lub zmiany danych osobowych, lub zgłoszenia 

żądania usunięcia danych osobowych, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu. W takim 

przypadku Nagroda przepada. 

9.3. W przypadku wątpliwości co do zgodności działania Uczestnika z postanowieniami 

Regulaminu, Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody, do czasu ich wyjaśnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu „Przystanek Tasectan w Multikinie” z dnia 01.10.2018  

http://www.multikino.pl/
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Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Przystanek Tasectan w Multikinie” 

 

 

 

.................................................................  

(miejscowość, data)  

 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/ opiekuna dziecka……………………………………..* 

Imię i nazwisko dziecka:………………………..* 

Data urodzenia dziecka:…………………………* 

Adres mailowy:………………* 

Numer telefonu: ………………………………* 

 

 

* Podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multikino S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Przeskok 2, 00-032 Warszawa, moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, 

którego jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym, zawartych w formularzu 

w celu uczestnictwa w Konkursie „Przystanek Tasectan w Multikinie” na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu „Przystanek Tasectan w Multikinie” z dnia 01.10.2018 

r. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać odwołana w każdym momencie. ** 

....................................................................  

(podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego dziecka)  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Przystanek Tasectan w Multikinie” z dnia 

01.10.2018r. i akceptuję jego treść. 

 

……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego dziecka) 

**Wyrażenie zgody i akceptacja Regulaminu są warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych zbieranych w Konkursie „Przystanek Tasectan w 

Multikinie” jest Multikino S.A. z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa (dalej także 

„Organizator”). Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z 

którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@isecure.pl. Dane osobowe 
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zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie 

następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej: 

 w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), dane 
osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, nie dłużej jednak niż do czasu 
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.  

 w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 
lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument 
księgowy; 

 w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy 
rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest 
równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji; 

 w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem (przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony 
interes należy rozumieć ewentualne dochodzenie roszczeń przez Organizatora, bądź 
obronę przed roszczeniami Uczestnika), czas przetwarzania danych upływa wraz z 
wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.  

Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik ma również prawo do wniesienia w 

dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec 

przetwarzania jego danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1it. f RODO, prawo 

do przenoszenia danych osobowych oraz w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa 

się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych 

celów. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną ujawnione Komisji oraz mogą być ujawnione 

pracownikom lub współpracownikom Organizatora jak też podmiotom udzielającym wsparcia 

Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  

Administrator informuje, że w stosunku do osób których dane dotyczą decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 
 


