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Regulamin promocji Kup bilet z Asystentem Google i odbierz bilet gratis 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji „Kup bilet z asystentem Google i odbierz bilet gratis” ("Promocja") jest 
Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-032 Warszawa, ul. Przeskok 2, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000284604, NIP 5212893057, o kapitale zakładowym w wysokości 88.033.230,90 
PLN, w całości wpłaconym, zwana dalej: „Organizatorem”. 

2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu 
art. 22(1) kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: 
„Uczestnicy”). 

3. Udział w Promocji jest dobrowolny, ale możliwy jedynie w przypadku zakupu dowolnego 
płatnego biletu do Kina za pośrednictwem strony www.multikino.pl (tj. zgodnie z Regulaminem 
Świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.multikino.pl oraz Regulaminem Zakupu i 
rezerwacji biletów do kin pod szyldem Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl) 
gdzie transakcja zakupu została rozpoczęta przy użyciu Asystenta Google. Aby skorzystać z 
promocji należy dokonać zakupu będąc zalogowanym na stronie internetowej. 

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 20.06.2019 roku do 30.07.2019 roku lub do 
wyczerpania puli biletów promocyjnych (dalej: „Okres Trwania Promocji”). 

5. Nagrody w niniejszej Promocji mogą być zrealizowane jedynie w kinach pod szyldem Multikino 
zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Kina” lub „Kino”). 

6. Nagrodami w Promocji są Kody 2D tj. elektroniczny znak legitymacyjny na okaziciela podlegający 
(w okresie jego ważności, który upływa z dniem 23.12.2019 r.) wymianie na jeden bilet wstępu 
(dla jednej osoby) na jeden seans filmowy wyświetlany w technologii 2D, w dowolnym Kinie, na 
dowolnie wybrany film z bieżącego repertuaru Kina, w dowolnym dniu tygodnia, o dowolnej 
godzinie, ale z wyłączeniem siedzeń VIP, filmów wyświetlanych w technologii 3D, oraz Projekcji 
Specjalnych (dalej: „Kody 2D”). Liczba Kodów 2D jest ograniczona do 500 sztuk Kodów 2D w 
Okresie Trwania Promocji. 

7. Projekcjami Specjalnymi są seanse odbywające się w Kinach spoza bieżącego repertuaru, takie 
jak maratony filmowe, transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, Poranki, 
Opera HD Na Obcasach, Multibabykino, pokazy Akademii Filmowej, pokazy na zaproszenie, Kino, 
Nocne Maratony Filmowe,, pokazów zamkniętych (m.in. uroczystych premier filmowych) (dalej: 
„Projekcje Specjalne”). 

8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest nabycie przez Uczestnika dowolnego biletu do Kina za 
pośrednictwem strony www.multikino.pl (tj. zgodnie z Regulaminem Świadczenia usług drogą 
elektroniczną w serwisie www.multikino.pl oraz Regulaminem Zakupu i rezerwacji biletów do kin 
pod szyldem Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl) gdzie transakcja zakupu 
została rozpoczęta przy użyciu Asystenta Google. Aby skorzystać z promocji należy dokonać 
zakupu będąc zalogowanym na stronie internetowej. 

2. Każdemu Uczestnikowi, który spełni warunek opisany w ust. 1 powyżej będzie przysługiwać w 
dniu zrealizowania płatności prawo do otrzymania jednego Kodu 2D (nagroda wydawana w dniu 
dokonania płatności) na adres e-mailowy Uczestnika podany podczas zakupu biletu. Każdy 
Uczestnik w Okresie Trwania Promocji może otrzymać nie więcej niż jeden Kod 2D. 
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3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Kodu 2D na gotówkę ani na inną nagrodę, co 
oznacza, że również nie będzie mógł dopłacić różnicy do ceny biletu na film w technologii 3D 
oraz Projekcje Specjalne. 

4. Organizator gwarantuje, że w Okresie Trwania Promocji wszyscy Uczestnicy spełniający warunki 
określone w ust. 1 otrzymają Kod 2D z zastrzeżeniem, że łączna liczba wszystkich Kodów 2D 
możliwych do wydania Uczestnikom ograniczona jest do 500 sztuk w Okresie Trwania Promocji. 

 

§ 3 DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Organizator: Multikino sp. z o.o. , 
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, formularz kontaktowy zapewniający kontakt z Organizatorem: 
https://multikino.pl/kontakt. Dane do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@multikino.pl. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i w celu niezbędnym do przygotowania i 
realizacji Promocji, zgodnie z niniejszym Regulaminem tj. w celu dokonania transakcji, wydania 
Nagród, oraz rozpatrzenia reklamacji. 

3. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe). 

4. Dane Uczestników Promocji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktu 3 powyżej, 
jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez 
Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych. 

5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni 
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie 
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. 

7. Na potrzeby realizacji Promocji Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: 
podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne i księgowe, 
Koordynatorowi Promocji, w celu prawidłowego wykonania wszystkich czynności związanych z 
przeprowadzeniem Promocji w imieniu i na rzecz Organizatora. 

8. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Promocji jest art. 6 ust. 1 pkt c) 
RODO – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
Promocji w tym przepisy podatkowe), oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie w jakim dane 
osobowe będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.  

9. Uczestnikom przysługuje prawo do: 

a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o 
kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych; 

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych; 

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym 
żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące 
takiego żądania; 

d. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
– przy czym żądanie zostanie spełnione w przypadkach wskazanych w RODO; 

e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od 
Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi 
trzeciemu, 

f. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są 
przetwarzane sprzecznie z prawem. 
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10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Danych 
powinny być kierowane na adres: iod@multikino.pl. 

 

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

 

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Promocji Uczestnik może zgłaszać 
do Organizatora na adres e-mail uwagi@multikino.pl. 

 

§ 4. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter 
informacyjny. 

2. Organizator zastrzega, że z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora niektóre Kina 
mogą zostać czasowo lub trwale wyłączone z Promocji (np. z powodu zamknięcia Kina, awarii, 
remontu). Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia realizacji Promocji we 
wszystkich lub niektórych Kinach, w szczególności z powodu siły wyższej (np. żałoba narodowa) 
bądź innych, niezależnych od Organizatora okoliczności. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie jej 
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez 
Uczestników. 

4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 
ustaw. 
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