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REGULAMIN PROMOCJI „PAYBACKOWE PONIEDZIAŁKI” (dalej: „Promocja”)  
  

     1.    Postanowienia ogólne  
1.1. Organizatorem Promocji jest Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) 

przy ul. Towarowej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000290350, NIP 5272558871. kapitał zakładowy 15.069.100 zł.  

Promocja odbywa się przy współpracy z Multikino S.A., z siedzibą w Warszawie (00-032), 

przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000284604, kapitał zakładowy wpłacony w całości 88.033.230,90 zł, REGON: 

013122196, NIP: 521-28-93-057, BDO:000105901 - Partnerem Programu PAYBACK 

(„Multikino”).   

1.2. Promocja przeprowadzana jest we wszystkich kinach pod szyldem "Multikino" oraz 

„Cinema3D” na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno istniejących w chwili rozpoczęcia 

Promocji, jak i otwartych w trakcie jej trwania (dalej: "Kino").  

1.3. Promocja trwa od dnia 19.07.2021 r. do dnia 30.12.2022 r. W przypadku zawieszenia lub 

zakończenia działalności kina Promocja ulega zawieszeniu w odniesieniu do danego Kina.  

szczegóły dotyczące działalności Kin znajdują się na stronie www.multikino.pl.  

1.4. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby posiadające zarejestrowaną kartę PAYBACK, 

którzy są konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) i mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

(„Uczestnik”).  

1.5. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Udział w 

Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.  

  

2. Przebieg Promocji  

2.1. Promocja upoważnia Uczestników do odebrania kodu zniżkowego/kodów zniżkowych na 

stronie https://poniedzialki.payback.pl i zakup lub wymianę za punkty PAYBACK maksymalnie 

2 (dwóch) biletów na poniedziałkowe seanse 2D do Kina w promocyjnej cenie:  

14,90 zł (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) każdy przy zakupie w kasach Kin; 

lub 1 490 punktów PAYBACK przy wymianie w kasach Kin. Obowiązuje dopłata za miejsca VIP 

i SuperVip. Pobrane kody zniżkowe podlegają wymianie na bilety wyłącznie w kasie kina w 

poniedziałki. 

2.2. Uczestnik w ciągu każdego tygodnia Promocji (od poniedziałku do niedzieli) upoważniony jest 

do odebrania maksymalnie 2 (dwóch) kodów zniżkowych.  

2.3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie w okresie trwania Promocji kolejno 

poniższych czynności:  

a) wejście na stronę: https://poniedzialki.payback.pl    

b) w wyznaczonym polu podanie numeru Karty PAYBACK;  

c) po poprawnej weryfikacji numeru Karty PAYBACK, kliknięcie w przycisk „Generuj kod”.  

 

2.4. Uczestnik po wygenerowaniu kodu ma możliwość jego skopiowania, wydrukowania, zapisania, 

a także przesłania na podany przez Uczestnika adres mailowy. Organizator nie odpowiada za 

nieutrwalenie kodu przez Uczestnika w jakiejkolwiek postaci.  

2.5. Każdy wygenerowany kod można wykorzystać na zakup biletów, opisanych w pkt 2.1 

w punktach stacjonarnych Kin w poniedziałki w terminie wskazanym przy kodzie.  
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2.6. Szczegółowe warunku zakupu i rezerwacji biletów w Kinach znajdują się w Regulaminie na 

stronie internetowej www.multikino.pl   

2.7. Kod nie podlega zwrotowi ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Niewykorzystane kody 

przepadają.  

  

3. Postanowienia końcowe  

3.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.payback.pl/multikino, na życzenie może 

również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF. 

3.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, Loyalty Partner Polska sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28.  

Dane osobowe Uczestników (numer karty PAYBACK; ewentualnie: e-mail) będą przetwarzane 

wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym w celu 

weryfikacji uczestnictwa w Programie PAYBACK, wysłania kodu, czy rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. Dane przetwarzanie są przez Administratora danych osobowych na 

podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa. Dane przetwarzane są przez 

Administratora danych osobowych przez czas trwania Promocji oraz dodatkowo po jego 

zakończeniu przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z nim związanych 

oraz okres przez jaki przepisy prawa zobowiązują Administratora danych osobowych jako 

Organizatora Promocji do ich przechowywania. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz 

poprawiania swoich danych osobowych, a także żądania ich usunięcia, jeżeli są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane.  

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wzięcia 

udziału w Promocji.   

W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji znajdują zastosowanie 

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu PAYBACK dostępne pod adresem 

https://www.payback.pl/ochrona-danych.  

3.3. W przypadku pytań lub reklamacji kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi 

PAYBACK:  

a) pod numerem telefonu 48 22 339 63 00 (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00) *; 

b) formularz kontaktowy dostępny na: www.payback.pl/centrum-pomocy;  

c) listownie z dopiskiem „PAYBACKOWE PONIEDZIAŁKI”: Biuro Obsługi PAYBACK, 

Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

*Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualnie obowiązującą taryfą operatora.  
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