Regulamin Promocji
„Udział w specjalnym pokazie finałowego odcinka sezonu 8.
serialu produkcji HBO „Gra o tron” w kinach Multikino we współpracy z Mastercard”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
§ 1. ORGANIZATOR PROMOCJI
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem promocji. Promocja polega na tym,
że przy spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik będzie uprawniony do
otrzymania Nagrody tj. zgodnie z § 6 - biletu na specjalny pokaz filmowy finałowego odcinka 8 sezonu
serialu produkcji HBO „Gra o tron” reż. David Benioff i D. B. Weiss (dalej: „Promocja”).

2.

Organizatorem Promocji jest Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032 Warszawa), ul.
Przeskok 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000021086, NIP
6762150965, REGON 357170910, kapitał zakładowy 18.453.000,00 złotych (dalej: „Organizator”).

3.

Koordynatorem Promocji wykonującym w imieniu i na rzecz Organizatora czynności związane z
przeprowadzeniem Promocji 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: 0000284604,
posiadająca kapitał zakładowy 88.033.230,90 zł (w całości wpłacony), REGON: 013122196, NIP:521-28-93057, BDO: 000105901, („Koordynator”).

4.

Promocja organizowana jest we współpracy z Partnerami Promocji:
a) MasterCard Europe SA z siedzibą w Waterloo, 198/A, Chaussee de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia,
wpisaną do belgijskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem RPR 0448038446 jako partnerem
komunikacyjnym Promocji („Mastercard”)
b) oraz HBO Europe s.r.o., z siedzibą pod adresem Praha 7, Jankovcova 1037/49, Republika Czeska,
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Nr akt C 29418 („HBO
GO”).

§ 2 . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Koordynatora i Partnerów Promocji,
niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (w tym również na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło).
2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
3. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.
4. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.
§ 3. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.multikino.pl/got.

II. UCZESTNICY PROMOCJI
§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROMOCJI
Udział w Promocji mogą wziąć osoby fizyczne, działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu
cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, które w Okresie Trwania Promocji dopełnią czynności określonych
w § 7 Regulaminu.

III. WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
§ 5. OKRES TRWANIA PROMOCJI
1.

2.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 13 maja 2019 roku od godziny 13:00 do dnia 20 maja 2019
roku do godziny 19:30, bądź do wyczerpania Nagród (tj. miejsc na Pokaz), w zależności od tego co nastąpi
wcześniej (dalej: „Okres Trwania Promocji”).
W przypadku wyczerpania Nagród w związku z wydaniem ich Uczestnikom uprawnionym do otrzymania
Nagród zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu Promocja się zakończy, a Organizator najpóźniej w
pierwszym dniu następującym po zakończeniu Promocji zamieści stosowną informację na stronie
https://multikino.pl/got

§ 6. NAGRODA
1.

2.

3.

4.

Nagrodą w Promocji, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, są maksymalnie dwa bilety
wstępu do Kina w formie wskazanej w § 7 ust. 6 Regulaminu, uprawniające do udziału w pokazie
finałowego odcinka 8. Sezonu serialu produkcji HBO „Gra o Tron” reż. David Benioff i D. B. Weiss, który
to pokaz odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 20:10 („Pokaz” i „Nagroda”).
Nagrody będą realizowane jedynie w wybranych kinach pod szyldem Multikino zlokalizowanych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi Załącznik 1 do Regulaminu (zwanej dalej: „Kina” lub
„Kino”). Liczba miejsc w Pokazie jest ograniczona liczbą miejsc na salach kinowych, w których odbędzie się
Pokaz. Załącznik nr 1 wskazuje liczby miejsc w poszczególnych salach w poszczególnych Kinach.
Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 200,00 zł, w związku z czym wydanie Nagród jest zwolnione
z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę ani na inną nagrodę.

§ 7. WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1.

Aby uzyskać status uczestnika Promocji (dalej: „Uczestnik”) uprawnionego do otrzymania Nagrody, osoba,
o której mowa w § 4 Regulaminu, powinna łącznie:
a) posiadać indywidualne konto w serwisie https://multikino.pl/ („Serwis”) („Konto Multikino”)
w rozumieniu Regulaminu Świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.multikino.pl
Multikina dostępnego pod adresem https://multikino.pl/informacje/regulaminy;
b) być abonentem platformy HBO GO i posiadać konto abonenckie w serwisie https://hbogo.pl/
(„Konto HBO”);
c) posiadać niekorporacyjną kartę debetową lub kredytową Mastercard lub Maestro

2.

Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik w Okresie Trwania Promocji powinien:

a) zalogować się do swojego indywidualnego Konta Multikino w Serwisie
b) następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na podstronie Serwisu (w zakładce
Serwisu) tj. na https://multikino.pl/got i podać w tym formularzu:
(i) numer BIN tj. pierwsze 6 cyfr numeru swojej karty Mastercard lub Maestro;
(ii) pierwsze sześć znaków indywidualnego kodu promocyjnego HBO GO, który zostanie
wygenerowany indywidualnie i będzie dostępny w ramach Konta HBO Uczestnika w
serwisie https://hbogo.pl/, w zakładce Ustawienia/zarządzanie kontem (kodem
promocyjnym nie jest ID Uczestnika serwisie https://hbogo.pl/).
3. Weryfikacja poprawności numeru BIN karty Mastercard lub Maestro będzie dokonana przez
Organizatora na podstawie porównania numeru BIN podanego przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym z numerami BIN znajdującymi się na liście numerów BIN dostarczonej Organizatorowi
przez Mastercard. Lista numerów BIN jest dostępna dla Uczestników Promocji w siedzibie Organizatora
na etapie rozpatrywania reklamacji.
4. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 powyżej, Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany
przez Uczestnika przy rejestracji jego indywidulanego Konta Multikino:
a) kod promocyjny pozwalający na jego wymianę na bilet uprawniający do wstępu na Pokaz („Kod
Biletowy”)
b) link, pod którym można dokonać zamówienia miejsc na Pokaz według instrukcji wskazanej w pkt. 5
poniżej.
5. Dokonanie zamówienia miejsc na Pokaz następuje z wykorzystaniem Kodu Biletowego, przez system
zakupu i rezerwacji miejsc dostępny na stronie https://multikino.pl/informacje/regulaminy zgodnie z
regulaminem zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.multikino.pl. Uczestnik
może dokonać zamówienia miejsc na Pokaz na dwa sposoby, tj.:
a) klikając w link, który otrzymał na adres e -mail zgodnie z ust. 4 lit b) powyżej;
b) albo poprzez skopiowanie Kodu Biletowego i wklejenie go ręcznie w systemie zakupu i rezerwacji
biletów poprzez stronę internetową www.multikino.pl.
6. Najpóźniej po 15 minutach od pomyślnego zakończenia procesu wskazanego w ust. 5 powyżej,
Uczestnik otrzyma bilet wstępu potwierdzający możliwość uczestnictwa w Pokazie w postaci:
a) biletu w formie pdf na adres e -mail podany przy zakładaniu Konta Multikino;
b) oraz kodu QR w formie SMS na numer telefonu podany przy zakładaniu Konta Multikino;
(„Bilet”).
7. Dokonanie czynności według instrukcji wskazanej w ust. 5 powyżej, uprawnia do odbioru maksymalnie
dwóch Biletów w Okresie Trwania Promocji. W sytuacji, w której Uczestnik odbierze tylko jeden Bilet w
trakcie jednorazowej czynności i wyloguje się z systemu zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę
internetową www.multikino.pl, przysługuje mu prawo do odbioru jeszcze maksymalnie jednego biletu
na Pokaz, poprzez ponowne zalogowanie do systemu zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę
internetową www.multikino.pl z wykorzystaniem nowego wygenerowanego w tym celu Kodu
Biletowego. W każdym razie Promocja uprawnia Uczestnika do odbioru łącznie maksymalnie dwóch
Biletów.
8. Uczestnik jest zobowiązany do okazania Biletu przed wejściem do sali kinowej w Kinie, w którym
będzie się odbywał Pokaz.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać za pośrednictwem poczty na adres
uwagi@multikino.pl lub pisemnie na adres Organizatora - Multikino Media sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 00-032
Warszawa. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać opatrzone dopiskiem „Reklamacja – Promocja Gra o
Tron w kinach Multikino we współpracy z Mastercard”.
2.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis zdarzeń będących podstawą zgłoszenia reklamacji oraz
dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności dane, takie jak: imię,
nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail Uczestnika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu.

3.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
O decyzji w zakresie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem zwykłym lub e-mailem wysłanym na
adres podany przez Uczestnika w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

4.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują
Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że
zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 8 Uczestnik może
skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z ww. przepisami prawa, w szczególności wnosząc
stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.

§ 9 DANE OSOBOWE
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

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.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i w celu niezbędnym do przygotowania i realizacji
Promocji, zgodnie z niniejszym Regulaminem tj. w celu przyjęcia zgłoszenia przez formularz rejestracyjny,
wydania Nagród, oraz rozpatrzenia reklamacji.
Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe).
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.
Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom
ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i
przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
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; jak również mogą zostać udostępnione Partnerom Promocji.
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:
 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
 żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych
danych osobowych;
 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie
spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym
żądanie zostanie spełnione w przypadkach wskazanych w RODO;
 przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Administratora
formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

10.

 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.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Danych powinny być
kierowane na adres: iod@multikino.pl.

§ 10. INFORMACJE DODATKOWE
1.
2.

3.

4.

Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.
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.
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.
Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Kina

Adresy

Sala nr
Ilość miejsc na sali

Multikino
Gdańsk

Al. Zwycięstwa
14

80-219 Gdańsk

2

484

Multikino
Katowice

ul.3 Maja 30

40-097 Katowice

9

242

Multikino
Kraków

ul. Dobrego
Pasterza 128

31-416 Kraków

1

473

ul. Piłsudskiego
5

90-368 Łódź

2

169

Multikino
Poznań 51

ul. Królowej
Jadwigi 51

61-872 Poznań

5

497

Multikino
Szczecin

ul. Wyzwolenia
18-20

70-554 Szczecin

1

486

02-777
Warszawa

7

504

00-120
Warszawa

1

784

9

522

Multikino Łódź

Multikino
Warszawa
Ursynów
Multikino
Warszawa Złote
Tarasy
Multikino
Wrocław Pasaż

Aleja Komisji
Edukacji
Narodowej 60
ul. Złota 59

Plac
Grunwaldzki 22

50-363 Wrocław

