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REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ „WEEKEND Z COCA COLA” 

(zwany dalej: „Regulaminem”) 

(wersja: 221104.v1) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Organizatorem akcji rabatowej „Weekend 18-20 listopada z Coca Cola w Multikinie” opisanej w 

niniejszym Regulaminie (zwanej dalej: „Promocją”) jest Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie, 

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: 521-28-93-057, BDO: 000105901, posiadająca 

status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (zwana dalej „Organizatorem").  

2.  Promocja przeprowadzana jest we wszystkich kinach pod szyldem Multikino na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Kina”). 

3.   Promocja trwa od 18 listopada 2022 r. do 20 listopada 2022 r. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1.  Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, posiadających co najmniej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

działających jako konsumenci w rozumieniu art. 22
1
 Kodeksu cywilnego (zwani dalej 

„Uczestnicy”). 

2.  W Promocji mogą brać udział Uczestnicy, którzy w dniach 18-20 listopada 2022 roku zakupią w 

Kinie: Zestaw Duży z popcornem oraz zestaw Duży z nachosami ale tylko w wariantach z 

napojem z automatu o pojemności 0,7l (do wyboru smaki Coca Cola; Coca Cola Zero; Fanta; 

Sprite) 

3.  Uczestnik przed wzięciem udziału w Promocji powinien zaznajomić się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu.  

4.  Udział w Promocji jest dobrowolny. 

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI 
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1.  W ramach Promocji Uczestnicy mają możliwość otrzymania kuponu, uprawniającego do 

wymiany go, bez dodatkowych opłat, na bilet w dowolnym Kinie na zasadach określonych w ust. 

2 poniżej.  

2.  Kupon upoważnia od dnia 1 grudnia 2022 roku dnia do  31 grudnia 2022 roku do jego wymiany, 

bez dodatkowych opłat, na jeden bilet wstępu na sens filmowy, z bieżącego repertuaru Kin, w 

technologii 2D (w dowolnej strefie cenowej) odbywający się od dnia 1 grudnia 2022 roku dnia do  

30 grudnia 2022 roku, w dowolnym Kinie. Kupon nie jest możliwy do zrealizowania przy zakupie 

biletów na seanse 3D oraz projekcje specjalne takie jak maratony filmowe, transmisje i 

retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, Poranki, Opera HD, Kino Na Obcasach, 

Multibabykino, pokazy Akademii Filmowej, pokazy na zaproszenie.  

3.     Obowiązuje dopłata do filmów 3D. 

4.  Każdy z Uczestników może odebrać jeden kupon po spełnieniu wymogów określonych w § 2.2 

Regulaminu.  

5.  Kupon może być zrealizowany w kasie Kina lub online.  

6.  Jeden Kupon (i kod w nim zawarty) może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.  

8.  Rabat wynikający z Kuponu nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w Kinach.  

9.  Kupon nie uprawnia do jakichkolwiek preferencji ani pierwszeństwa przy zakupie biletów w 

Kinach.  

10. Kupony będą wydawane do wyczerpania zapasów. 

11.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do zakupu biletów za pomocą Kuponu 

stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kina dostępnego w kasach kinowych oraz na 

stronie www.multikino.pl.  

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.  Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 

Organizatora albo na następujący adres e-mailowy Organizatora – uwagi@multikino.pl 

2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładne 

wskazanie przyczyny reklamacji.  

3.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

4.  O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym albo za pomocą e-

maila na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  

5. Roszczenia Uczestnika nie uwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania 

reklamacyjnego mogą być dochodzone na drodze sądowej, we właściwym sądzie powszechnym.  
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§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych jest Multikino S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, formularz 

kontaktowy zapewniający kontakt z Organizatorem: https://multikino.pl/kontakt. W sprawie 

swoich danych osobowych Uczestnik może  skontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-

mail: iod@multikino.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane przez 

następujący czas (okres) rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej 

rozpatrzenia, 

3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Multikino S.A., jak też 

podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi 

przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w 

jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane 

w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje 

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi 

przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych 

 

§ 6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Kinach oraz na stronie internetowej 

www.multikino.pl  
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