Regulamin organizacji i uczestnictwa w specjalnych pokazach premierowych odcinków
3. sezonu serialu „Wataha” w kinach ogólnopolskiej sieci Helios
§ 1. Postanowienia ogólne
I.

Organizatorem specjalnych pokazów premierowego odcinka 3 sezonu serialu „Wataha” ” w kinach sieci Helios
(dalej Pokaz lub Pokazy) jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, NIP 725-14-82-632,
zwana dalej Organizatorem.
II.

Pokazy będą odbywać się w niżej wskazanych 29 Kinach sieci Helios, w dniu 28 listopada 2019 r. o
godz. 20:00
Nazwa

Ulica:

Miasto:

Kod:

Helios (Atrium Biała)

Ul. Czesława Miłosza 2

Białystok

15-265

Helios (Galeria Sfera)

Ul. Mostowa 5

Bielsko – Biała

43-300

Helios (Galeria Pomorska)

Ul. Fordońska 141

Bydgoszcz

85-739

Helios (CH Pogoria)

Ul. Jana III Sobieskiego 6

Dąbrowa Górnicza

41-300

Helios (Metropolia)

Ul. Kilińskiego 4

Gdańsk

80-452

Helios (Centrum Riviera)

ul. Kazimierza Górskiego 2

Gdynia

81-304

Helios (Galeria Askana)

Al. Konstytucji 3 Maja 102

Gorzów Wlkp.

66-400

Helios (CH Alfa)

ul. Chełmińska 4

Grudziądz

86-300

Helios (Galeria Sudecka)

Al. Jana Pawła II 51

Jelenia Góra

58-500

Helios (Galeria Amber)

ul. Górnośląska 82

Kalisz

62-820

Helios (Galeria Libero)

ul. Kościuszki 229

Katowice

40-600

Helios (Galeria Echo)

Ul. Świętokrzyska 20

Kielce

25-329

Helios (Galeria nad Jeziorem)

Ul. Paderewskiego 8

Konin

62-510

Helios (Galeria Piastów)

Ul. Najświętszej Marii Panny 9

Legnica

59-220

Helios (Galeria Cuprum Arena)

Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20

Lubin

59-300

Helios (Galeria Sukcesja)

al. Politechniki 1

Łódź

93-590

Helios (Galeria Trzy Korony)

ul. Lwowska 80

Nowy Sącz

33-300

Helios ( Galeria Sanowa )

ul. W. Brudzewskiego 1

Przemyśl

37-700

Helios (Aura Centrum)

Al. Piłsudskiego 16

Olsztyn

10-576

Helios (Galeria Solaris)

Pl. Kopernika 17

Opole

45-040

Helios (Galeria Focus Mall)

Ul. Słowackiego 123

Piotrków Trybunalski

97-300

Helios (Galeria Wisła)

Ul. Wyszogrodzka 144

Płock

09-410

Helios (Galeria Posnania)

ul. Pleszewska 1

Poznań

61-136

Helios Radom

Ul. Poniatowskiego 5

Radom

26-610

Helios (Galeria Rzeszów)

Al. Piłsudskiego 44

Rzeszów

35-001

Helios (Galeria Siedlce)

ul. Piłsudskiego 74

Siedlce

08-110

Helios (Galeria Outlet Park)

Ul. Andrzeja Struga 42

Szczecin

70-784

Helios (Galeria Blue City)

Al. Jerozolimskie 179

Warszawa

02-222

Helios (Galeria Magnolia Park)

ul. Legnicka 58

Wrocław

54-204
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III.

Regulamin określa zasady organizacji Pokazów i określa warunki uczestnictwa w nich oraz prawa i obowiązki
Uczestników Pokazów.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Pokazie
1.

Uczestnictwo w Pokazie jest nieodpłatne, uzależnione wyłącznie od prawidłowej rejestracji i wyrażenia zgód
opisanych w pkt. II poniżej.

I.

Aby uczestniczyć w Pokazie należy posiadać bilet uprawniający do wstępu na Pokaz i obejrzenia seansu
(dalej: Bilet).

II.

Aby nabyć Bilet należy wykonać następujące czynności:
1.
2.
3.

zarejestrować się poprzez specjalny panel rejestrujący na stronie internetowej Organizatora www.helios.pl,
w terminie wskazanym w ust. III,
prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny,
wyrazić zgodę na treść Regulaminu w zakresie wskazanym w panelu oraz na przetwarzanie danych
osobowych i otrzymywanie informacji marketingowych od Organizatora w celach i sposobie wskazanych w
panelu.

III.

Panel rejestracyjny będzie aktywny od dnia 20 listopada 2019 r. od godziny 12:00 do 28 listopada 2019 r. do
godziny 20:00.W przypadku gdy wcześniej zostanie wyczerpana pula biletów dla danego kina, możliwość
rejestracji w stosunku do tego kina może zostać wyłączona przed 28 listopada 2019 r.

IV.

Potwierdzenie rejestracji (dalej: Potwierdzenie) zostanie przesłane na wskazany adres e-mail Uczestnika.

V.

Uczestnik ma obowiązek wydrukować Potwierdzenie. Od dnia 28 listopada 2019 r., od godziny 9:00, w kinie,
które zostało wskazane podczas rejestracji, Uczestnik może odebrać w kasie Kina bilety, które uprawniają do
udziału w Pokazie, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 3 Regulaminu.

VI.

Organizator zastrzega sobie prawo wydania biletów jedynie osobom, których dane widnieją na Potwierdzeniu.
W tym celu Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu zawierającego zdjęcie, imię, nazwisko
oraz datę urodzenia bądź PESEL. W celu potwierdzenia zgodności danych wpisanych w trakcie rejestracji oraz
osoby odbierającej.

VII.

Organizator zastrzega sobie prawo niewydania biletów osobie, która odmówi weryfikacji tożsamości.

VIII.

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz, a rejestracja danej osoby uprawnia do odbioru wyłącznie
dwóch biletów.
Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwia otrzymanie biletu.

IX.
X.

Przystąpienie do rejestracji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Pokazie.

XI.

Organizator zastrzega, że szczególną rolę odgrywa zachowanie zasady fair play Uczestników.

XII.

W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad uczciwej rywalizacji, w szczególności nieuczciwego lub
nieetycznego wpływania na możliwość otrzymania biletów, Organizator ma prawo podjąć działania temu
przeciwdziałające, włącznie z decyzją o nieakceptowaniu i niewydaniu biletów i odmowie wstępu na Pokaz.
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XIII.

Organizator zastrzega, że bilety nabyte na Pokaz nie mogą być sprzedawane, wymieniane ani w inny sposób
nie mogą służyć zarobkowi lub obrotowi handlowemu.

XIV.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niezawinionej przez Organizatora niemożności
przekazania potwierdzenia Uczestnikowi, w tym z powodu wskazania przez Uczestnika błędnego adresu email.

§ 3. Postanowienia istotne związane z ograniczoną liczbą biletów
I.

W związku z ograniczoną liczbą dostępnych biletów/miejsc na Pokazach, Organizator informuje, że nie
gwarantuje otrzymania biletu przez wszystkich Uczestników, a o dostępności biletów decydować będzie
kolejność odbioru w kasie kina, nie zaś moment rejestracji.

II.

Z przyczyn wskazanych powyżej Organizator podkreśla, że fakt rejestracji nie gwarantuje otrzymania biletu.

III.

Pokazy są adresowane do osób pełnoletnich. Uczestnikami Pokazów mogą być wyłącznie osoby, które
ukończyły 18 lat. Spółka zwraca uwagę, że Uczestnikami Pokazów mogą być też niepełnoletnie osoby, które
ukończyły 15 lat, wyłącznie na wyraźną zgodę i odpowiedzialność prawną opiekuna, pod warunkiem, że
rejestracji dokonuje opiekun prawny, bilet odbierze opiekun, a osoba ta przyjdzie na seans razem z opiekunem
prawnym. Warunek ten musi być spełniony w dniu Rejestracji, a osoby muszą posiadać miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.

Ważne informacje dotyczące zasady zajmowania miejsc w salach kin.
1. Ze względu na specyfikę akcji, Uczestnik nie ma możliwości wyboru miejsc na sali kinowej.
2. Uczestnicy będą otrzymywali bilety numerowane i według tej numeracji, Organizator będzie w kasie
wydawać bilety począwszy od najwyższych rzędów w danej sali.
Prosimy więc pamiętać, że dla zapewniania sobie najlepszych miejsc decydująca jest kolejność
zgłoszenia się po odbiór biletów w kasie kina.

§ 4. Ochrona danych osobowych
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Pokazie.
Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu
osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email:
iodo@helios.pl
Przetwarzanie wyżej opisanych danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Pokazu, a także w
celach marketingowych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Szczegółowe
informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w są w Polityce transparentności oraz
Polityce prywatności.
Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach Pokazu (Uczestnik) ma prawo dostępu do podanych
danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi
przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z
wymogami prawnymi.
Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą
elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane
przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestnika, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w dowolnym
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7.

8.
9.

10.

momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
przed jej cofnięciem.
W ramach realizacji Pokazu, dane osobowe Uczestnika mogą zostaną ujawnione podmiotom trzecim,
świadczącym usługi dla i w imieniu Helios. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios w Grupie Kapitałowej
Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dobrowolnej, odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5994, Agora
S.A. będzie odrębnym od Helios Administratorem danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika będą
przetwarzane przez Agorę S.A. w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do
dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podmioty trzecie są zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Pokazu, czas niezbędny do prawidłowego
rozliczenia Pokazu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Pokazu, czyli długość
terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Ponadto w zakresie
i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora
działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów
marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z
jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego –Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki
sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

§ 6. Postanowienia końcowe.
I.

Regulamin Pokazów jest dostępny na stronie www.helios.pl.

II.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od
Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie
pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

III.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie posiadają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
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