
REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO
„KLUB KINOTEKI”

1. Definicje

1.1. „Organizator” - oznacza podmiot organizujący Program, którym jest Kinoteka Multiplex Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-092) przy Pl. Defilad 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000051555, o kapitale zakładowym w wysokości 1.026.000 zł, NIP: 521-
30-65-776;

1.2. „Regulamin  Promocji” -  oznacza  niniejszy  regulamin,  określający  warunki  i  zasady  udziału
Uczestnika w Programie promocyjnym „Klub Kinoteki”;

1.3. „Program”  -  oznacza  program  promocyjny  sprzedaży  Towarów  i/lub  Usług  o  nazwie  „Klub
Kinoteki”;

1.4. „Partner” - oznacza podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem umowy o współpracy w
ramach organizowanego przez Organizatora Programu i oferujący w związku z przystąpieniem do
Programu  Towary  i/lub  Usługi,  zgodnie  z  wykazem  zamieszczonym  na  Stronie  Internetowej
Organizatora i/lub Partnera;

1.5. „Placówka  Partnera”  -  oznacza  miejsce  sprzedaży  detalicznej  Towarów  i/lub  Usług  przez
Partnera;

1.6. „Placówka Organizatora” - oznacza siedzibę Organizatora;

1.7. „Strona Internetowa Organizatora” – oznacza stronę internetową Organizatora;

1.8. „Strona Internetowa Partnera” - oznacza stronę internetową Partnera;

1.9. „Towary  i/lub  Usługi”  -  oznaczają  wybrane  usługi  lub  towary  Partnera  i/lub  Organizatora
oferowane Uczestnikom. Aktualny wykaz promocyjnych ofert towarów i/lub usług zamieszczony jest
na Stronie Internetowej Organizatora i/lub na stronie internetowej Partnera;

1.10. „Uczestnik”  –  oznacza  osobę  fizyczną  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,
zarejestrowaną przez Organizatora na podstawie Formularza Rejestracyjnego, złożonego zgodnie z
Regulaminem  Promocji  i  Przystąpiła  do  Programu.  Uczestnikiem  może  być  również  osoba
nieposiadająca  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,  pod  warunkiem  uzyskania  zgody
przedstawiciela ustawowego;

1.11. „Przystąpienie do Programu” – oznacza otrzymanie Karty przez Uczestnika na podstawie jego
zgłoszenia, na zasadach określonych w Regulaminie Promocji;

1.12. „Formularz  Rejestracyjny”  -  oznacza  zgłoszenie  przystąpienia  do  Programu  według  wzoru
ustalonego przez Organizatora, który po wypełnieniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  zgodnie  z  Ustawą  oraz  złożeniu  własnoręcznego  czytelnego  podpisu  przez
określoną osobę fizyczną, stanowi zgłoszenie uczestnictwa w Programie;



1.13. „Karta”  -  oznacza  kartę  Programu  promocyjnego  „Klub  Kinoteki”  wydaną  Uczestnikowi  przez
Organizatora, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy), uprawniającą do
uczestnictwa w Programie;

1.14. „Konto Uczestnika” oznacza konto w systemie informatycznym Organizatora zawierające podane
w Formularzu  Rejestracyjnym dane  Uczestnika.  Do  konta  uczestnika  przypisana  Karta  wydana
Uczestnikowi;

1.15. „Rejestracja”  –  przypisanie  numeru  identyfikacyjnego  danej  Karty  do  danych  osobowych
Uczestnika i umieszczenie tych danych w systemie informatycznym Organizatora;

1.16. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.);

2. Postanowienie Ogólne

2.1. W  ramach  realizacji  Programu,  Organizator  będzie  oferował  Uczestnikom  na  zasadach
promocyjnych,  wybrane  Towary  i/lub  Usługi  Organizatora  oraz  rozpowszechniał  materiały
informacyjne, marketingowe, promocyjne oraz reklamowe.

2.2. W  ramach  uatrakcyjnienia  Programu,  Organizator  dołoży  należytej  staranności,  w  zakresie
pozyskiwania ewentualnych Partnerów dla Programu. Lista Partnerów oraz oferowanych przez nich
Towarów i/lub Usług będzie ulegać zmianie.

2.3. Niezależnie od pozyskania lub niepozyskania przez Organizatora Partnerów, Uczestnik będzie mógł
korzystać z ofert na wybrane Usługi i/lub Towary Organizatora.

2.4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  oferty  Partnera,  jak  i  za  odstąpienie  Partnera  lub
każdego z nich od udziału w Programie. Oferty składane przez Partnerów za pośrednictwem Strony
Internetowej Organizatora, wiążą wyłącznie Partnerów i nie stanowią oferty Organizatora.

2.5. Program prowadzony  jest  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  i  obejmuje  tylko  i  wyłącznie
Placówki Partnerów i Placówkę Organizatora.

2.6. Partnerzy  nie  są  upoważnieni  w  jakikolwiek  sposób  do  reprezentowania  Organizatora  lub  do
składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań.

2.7. Tekst  aktualnego  Regulaminu,  informacje  związane  z  aktualnie  oferowanymi  Towarami  i/lub
Usługami,  lista  Placówek Partnerów, w których Program jest  prowadzony,  jak  również  wszelkie
informacje związane z Programem, będą dostępne w Placówce Organizatora/Partnera lub na stronie
internetowej Organizatora lub Partnera.



3. Przystąpienie do Programu

3.1. Warunkiem Przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, złożenie go
Organizatorowi oraz otrzymanie Karty.

3.2. Z zastrzeżeniem pkt. 3.3., Uczestnik może Przystąpić do Programu, jak i zrezygnować w z udziału w
Programie, w dowolnym momencie jego trwania. 

3.3. Organizator  odmówi  Przystąpienia  do  Programu  w  sytuacji,  gdy  zgłoszenie  Przystąpienia  do
Programu, nastąpi po ogłoszeniu zakończenia Programu.

3.4. Regulamin Promocji okazywany jest Uczestnikowi wraz rozpoczęciem procedury Rejestracyjnej, zaś
Uczestnik  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  Regulaminem  Promocji  przed  Przystąpieniem  do
Programu. 

3.5. Z  momentem Przystąpienia  do Programu,  Uczestnik  potwierdza zapoznanie  się  z  Regulaminem
Promocji oraz akceptuje jego postanowienia. 

3.6. Uczestnik może posiadać w danym czasie dowolną ilość aktywnych Kart.

3.7. Formularz Rejestracyjny dostępny jest w Placówce Organizatora.

3.8. Formularz  Rejestracyjny  wypełniony  przez  Uczestnika  w  sposób  błędny  niekompletny,  jak  i
niepodpisany przez Uczestnika nie będzie Rejestrowany.

3.9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą. Uczestnik ma prawo do
wglądu  do  treści  swoich  danych  oraz  żądania  ich  aktualizacji  lub  usunięcia.  Organizator  jest
administratorem ww. danych osobowych.

3.10. Udział  w  Programie  i  podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne.  Uczestnik  Poprzez  złożenie
własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym, oświadcza że:

a)  informacje  podane  przez  niego  Organizatorowi  podczas  Rejestracji  w  Formularzu
Rejestracyjnym są zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści Ustawy, przez Organizatora, w
celu  związanym  z  uczestnictwem  w  Programie  oraz  –  w  przypadku  złożenia  stosownego
oświadczenia w procesie Rejestracji - w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie od
Organizatora i informacji handlowej na podany adres e-mail.

3.11. W  przypadku  rezygnacji  Uczestnika  z  uczestnictwa  w  Programie,  Uczestnik  składa  pisemne
oświadczenie  o  rezygnacji  z  Programu.  Uczestnik  potwierdza  rezygnację  z  Programu
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Wraz z rezygnacją z udziału Uczestnika w Programie,
Organizator  usunie  z  systemu  informatycznego  dane  osobowe  Uczestnika  udostępnione
Organizatorowi w związku z Przystąpieniem do Programu przez Uczestnika.



4. Karta

4.1. Karta służy do identyfikacji Uczestnika w Programie oraz umożliwia skorzystanie przez Uczestnika z
ofert na wybrane Towary i/lub Usługi. 

4.2. Za każdy bilet,  który można nabyć w siedzibie Organizatora za okazaniem karty Kinoteka Klub
Uczestnik  otrzymuje  1  pkt.  Statusowy.  Organizator  przewidział  promocje  wyłącznie  dla  osób  z
największą liczbą punktów. 

4.3. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu. Numer nadawany jest
przez Organizatora. Za Kartę pobierana jest od Uczestnika opłata w wysokości  30 zł za zakup
nowej karty lub 20 zł za przedłużenie posiadanej. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani
płatniczą.

4.4. Rejestracja  nastąpi  nie  później  72  godziny  od  dnia  przekazania przez  Uczestnika  prawidłowo
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego.

4.5. Karta jest ważna przez 365 dni od daty Rejestracji. Kartę można przedłużyć po upływie terminu
ważności na kolejny rok w kasie kina.

4.6. Kartą może się posługiwać wyłącznie Uczestnik programu. Uczestnik może kupić wyłącznie 1 bilet w
promocyjnej cenie na dany seans.

4.7. W przypadku  zagubienia,  kradzieży  lub  trwałego  uszkodzenia  Karty  należy  o  tym  powiadomić
Organizatora  poprzez  złożenie  oświadczenia  w  Placówce  Organizatora.  Po  otrzymaniu  takiej
informacji Organizator blokuje Kartę. Karty zablokowanej nie można dalej używać. Organizator ma
możliwość wyrobienia duplikatu Karty. Za duplikat Karty pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

4.8. W  przypadku  powzięcia  przez  personel  Placówki  Partnera  lub  Organizatora  wątpliwości  co  do
prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku
wykorzystanie karty podczas transakcji zostanie wstrzymane, aż do wyjaśnienia wątpliwości.

5. Zakończenie Programu 

5.1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony, zaś rozpoczyna się od dnia ogłoszenia. Rozpoczęcie i
zakończenie Programu zostanie ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

6. Regulamin

6.1. Kinoteka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Uczestnik programu zostanie 
poinformowany drogą mailową.


