REGULAMIN PROMOCJI
„WYMIEŃ WALUTĘ I ODBIERZ BILET DO MULTIKINA”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa warunki i zasady
promocji pod nazwą „WYMIEŃ WALUTĘ I ODBIERZ BILET DO MULTIKINA”
(zwanej dalej: "Promocją"). Regulamin Promocji udostępniany jest na stronie:
https://www.internetowykantor.pl/multikino
2. Organizatorem Promocji jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450
000 zł (w całości wpłacony), (zwana dalej: "Organizatorem"), będąca operatorem
serwisu Internetowykantor.pl (zwanego dalej: "Serwisem").
3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku,
ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn.
zm.).
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne
chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani
rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania
pisemnego zezwolenia Organizator.
7. Promocja polega na nagrodzeniu Uczestnika kodem za dokonanie rejestracji oraz
wykonanie wymiany zakupu/sprzedaży walut w serwisie Internetowykantor.pl przynajmniej 400 jednostek USD/EUR/GBP/CHF w czasie określonym w § 2.

§ 2. Czas promocji
1. Promocja trwa od 18.10 do wyczerpania limitu Nagród określonych w §4 pkt.6
(„Okres trwania Promocji”), ale nie dłużej niż do 25.11.2018 r.

§ 3. Uczestnik
1. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która w okresie od 18.10.2018

- 25.11.2018 r. spełni łącznie

poniższe warunki:
a)

w dniach obowiązywania Promocji zarejestruje w Serwisie konto
Użytkownika,

b)

przed okresem obowiązywania Promocji nie była Użytkownikiem
Serwisu, to znaczy nie posiadała w nim konta jako osoba fizyczna,
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej,

c)

W dniach obowiązywania Promocji zarejestruje w Serwisie konto
Użytkownika

poprzez

formularz

rejestracyjny

na

specjalnie

dedykowanej stronie: https://www.internetowykantor.pl/multikino
d)

Za pośrednictwem Serwisu Internetowykantor.pl dokona w okresie
trwania promocji zakupu/sprzedaży przynajmniej 400 jednostek
waluty USD/EUR/GBP/CHF.

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora zaangażowani
bezpośrednio w realizację Promocji. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie
umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).

§ 4. Nagroda
1. Nagrodą jest kod uprawniający do wymiany na bilet w kasach Multikina na filmy
2D do zrealizowania od poniedziałku do niedzieli w całej Polsce, do
wykorzystanie do dnia 23.12.2018 roku. Jeden kod może zostać wymieniony
jednorazowo na jeden bilet.
2. Kod 2D podlega wymianie na jeden bilet, na seans wyświetlany w okresie
ważności kuponu, z wyłączeniem projekcji 3D.
3. W przypadku wymiany kodu 2D na miejsce VIP konieczna jest dopłata do
miejsca VIP zgodnie z cennikiem kina.

4. Nie jest możliwa wymiana kodu 2D na bilet na seans w projekcji 3D z dopłatą
różnicy pomiędzy ceną biletu na projekcję 3D i projekcję 2D.
5. Kod nie podlega wymianie na bilety na projekcje specjalne, pokazy na
zaproszenie z wyjątkiem: Poranki, Multibabykino, Akademia Filmowa Multikino,
Moja Pierwsza Wizyta w Kinie, Kocham Kino w Multikinie, Noc Kina, Liga
Mistrzów UEFA, Sport extremalny, Granie na ekranie, Kino

na obcasach,

Koncerty. Szczegóły w Regulaminie Multikina:
https://multikino.pl/informacje/regulaminy
6. Liczba wszystkich Nagród w puli Promocji wynosi 100 sztuk. Nagrody będą
wydawane w Okresie Promocji oraz po zakończeniu Okresu Promocji, według
kolejności spełnienia warunków uprawniających do otrzymania Nagrody, jednak
nie później niż do 30 listopada 2018 r.
7. Internetowykantor.pl poinformuje o ewentualnym wyczerpaniu puli Nagród
przed zakończeniem Okresu Promocji za pośrednictwem strony internetowej
www.internetowykantor.pl/multikino
8. Nagroda w postaci kodu z kodem alfanumerycznym zostanie wysłana smsem
na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym.
9. Przed przyznaniem Nagrody Internetowykantor.pl dokona weryfikacji spełnienia
przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji oraz warunków
otrzymania Nagrody, zgodnie z postanowieniami w rozdziale 3.
10. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do
Nagrody na osobę trzecią.
11. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
12. Wartość Nagród przewidzianych w Promocji jest zwolniona z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r.,
poz. 2032 z późn. zm).

§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA, ul.
Szyperska 14, 61-754 Poznań, operator serwisu Internetowykantor.pl.
2. Zakres danych przetwarzanych w ramach promocji jest równy zakresowi danych
przetwarzanych w standardowych warunkach regulaminu usługi.
3. Dane osobowe w ramach Promocji będą przetwarzane w celu realizacji zasad
opisanych w § 2 i § 3 oraz przeprowadzenia ewentualnego procesu
reklamacyjnego.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa,
zwłaszcza z przepisami RODO*. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich
pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie
internetowej: https://internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie
niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
2. Zasady składania, obsługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z
uczestnictwem

w

Promocji

określone

są

w

regulaminie

serwisu

Internetowykantor.pl dostępnym pod adresem:
https://www.internetowykantor.pl/regulaminy/
3. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
biuro@internetowykantor.pl

oraz w formie

pisemnej

na adres siedziby

Organizatora, należy składać z dopiskiem "WYMIEŃ WALUTĘ I ODBIERZ BILET
DO MULTIKINA".
4. Uczestnik w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z
powództwem do właściwego sądu powszechnego.
5. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym
Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze
Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów
konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się
pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Uczestnik będący
Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej

platformy

internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

