Regulamin konkursu FILMOWY QUIZ
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Filmowy Quiz” (zwany dalej „Konkursem” jest Cinema City
Ponad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055 (dalej
„Organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie FILMOWY QUIZ oraz zasady
jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania
reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.02.2019 r., a kończy się dnia 3.03.2019 r. o godzinie
23:59:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
4. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
jest Organizator.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
a) Zalogują się na stronie https://filmowyquiz.cinema-city.pl, poprzez serwis
Facebook lub poprzez swój adres e-mail.
b) wykonają Zadanie Konkursowe opisane w § 3 niniejszego Regulaminu.
c) W przypadku, gdy w Konkursie udział bierze Uczestnik, który posiada ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, czyli osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, lecz
ukończyła lat 13 lub osoba pełnoletnia częściowo ubezwłasnowolniona, odbiór
nagrody i ewentualny udział w postępowaniu reklamacyjnym i w innych
czynnościach związanych z Konkursem odbywa się przy udziale opiekuna prawnego
takiej osoby. Powyższe ograniczenie nie dotyczy małoletnich, którzy na skutek
zawarcia małżeństwa uzyskali pełnoletniość i w związku z powyższym posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia
dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego
Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo
usunięcia takiego Zgłoszenia i wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
3. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi zalogować się na stronie
https://filmowyquiz.cinema-city.pl poprzez konto na Facebooku lub poprzez adres e-

mail. Na podany lub zarejestrowany w profilu Facebook adres mailowy zostanie mu
wysłana informacja o nagrodzie, jaka przysługuje mu za zdobyte punkty.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i spółki All Job Poland sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa oraz najbliżsi
członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Logując się na stronie https://filmowyquiz.cinema-city.pl poprzez adres e-mail lub
portal Facebook uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych
przez Organizatora, a szczególnie imienia, nazwiska i adresu e-mail, na które w
przypadku wygranej otrzyma dane do odebrania nagrody.
2. Zadaniem konkursowym jest rozwiązywanie zagadek z tematyki filmowej.
3. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie 100
punktów. Zdobyte punkty uczestnik może wymieniać na Nagrody, w sekcji „E-sklep”
na stronie Konkursu www.filmowyquiz.cinema-city.pl, w trakcie Czasu Trwania
Konkursu.
4. Za każde wysłane do swoich znajomych w serwisie Facebook zaproszenie do Konkursu
Uczestnik otrzymuje dodatkowe 2 punkty. Maksymalnie może jednak uzyskać 10
punktów za zaproszenie znajomych podczas całego Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu może odpowiedzieć w sumie na 250 pytań, z czego tylko 100
odpowiedzi jest punktowanych. Może pominąć pytanie, jeśli nie zna odpowiedzi i
odpowiedzieć na nie w późniejszym czasie. Uczestnik może odpowiadać na pytania w
trakcie całego Czasu Trwania Konkursu. Pominięte pytania pojawią się losowo między
kolejnymi pytaniami.

§ 4 Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) 7 x karta UNLIMITED, czyli roczny abonament do kin Cinema City ważny w całej
Polsce.
Kartę UNLIMITED należy odebrać najpóźniej do 31.03.2019 r., a zarejestrować do
8.04.2019 r.
b) 500 x darmowy bilet 2D, na dowolny film.
Bilet można wykorzystać do dnia 31.03.2019 r. włącznie. Oferta dotyczy biletów
normalnych na filmy 2D, z wyłączeniem seansów odbywających w kinach IMAX,
4DX, SCREENX oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa
data jest datą, w której odbędą się seanse).
c) 3 000 x Bilet 2D 1+1

Nagroda w postaci prawa do zakupu w kinie oferty: kup jeden bilet normalny a
drugi otrzymasz gratis (czyli Uczestnik kupując jeden bilet i płacąc gotówką, kartą
płatniczą lub Unlimited, drugi otrzymuje gratis. Nagroda dotyczy tylko i wyłącznie
biletów kupowanych na ten sam seans.). Za pełnopłatny bilet nie można zapłacić
przedpłaconym voucherem. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy
2D do dnia 31.03.2019 r. z wyłączeniem seansów odbywających się w środy,
seansów w kinach IMAX, 4DX, SCREENX oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z
zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse).
d) 5 000 x duży zestaw z popcornem w cenie średniego.
Nagrodę można wykorzystać w dowolnym barze Cinema City na terenie Polski, do
dnia 31.03.2019 r. włącznie.
e) 10 000 x duży popcorn w cenie małego.
Nagrodę można wykorzystać w dowolnym barze Cinema City na terenie Polski, do
dnia 31.03.2019 r. włącznie.
f) 10 000 x średni popcorn w cenie małego.
Nagrodę można wykorzystać w dowolnym barze Cinema City na terenie Polski, do
dnia 31.03.2019 r. włącznie.
g) Nagrody przyznawane są do wyczerpania ilości nagród określonych w lit. a-f
powyżej pierwszym osobom, które wymienią w E-Sklepie w aplikacji Filmowy Quiz
Cinema City zgromadzone punkty na wybraną nagrodę.
h) Każdego dnia w e-sklepie dostępne będą nagrody, w liczbie co najmniej 1/24 ilości
z każdego rodzaju. Niewykupione nagrody z poprzedniego dnia przechodzą do puli
nagród na kolejne dni, do czasu zakończenia Konkursu.
i) Warunkiem wydania nagrody jest okazanie w kasie lub w barze Cinema City przez
laureata treści wiadomości e-mail informującej Uczestnika o wygranej, otrzymanej
na adres e-mail podany podczas rejestracji lub na adres e-mail powiązany z
profilem Facebook, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu (treść
wiadomości e–mail można okazać w formie papierowej (wydruk) lub na urządzeniu
mobilnym), z zastrzeżeniem, iż nagrodę można odebrać tylko jeden raz. Unikatowy
numer porządkowy swojej nagrody należy zachować w tajemnicy, tak aby nie
został użyty przez osoby do tego nieupoważnione. Organizator nie odpowiada za
sytuacje, w których numery nagrody zostały udostępnione osobom trzecim.
2. Nagrody Uczestnik otrzymuje w formie kodu uprawniającego go do odbioru nagrody
w kasie, w barze lub w biurze menadżera w dowolnym kinie Cinema City na terenie
Polski.
3. Kody upoważniające do odbioru nagród są ważne do dnia 31.03.2019 r. włącznie.
4. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
5. Odbiór nagrody następuje po okazaniu otrzymanego mailem kodu. Kod można
wykorzystać TYLKO raz, dlatego nie należy ujawniać go osobom trzecim.

6. Organizator poinformuje Uczestników o rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail podany podczas rejestracji lub na adres e-mail
zarejestrowany w serwisie Facebook, przez który Uczestnik zalogował się na stronie
https://filmowyquiz.cinema-city.pl
7. W przypadku otrzymania w aplikacji potwierdzenia wygranej, a nie otrzymania w ciągu
24 godzin potwierdzenia wygranej mailowo, należy zgłaszać zaistniałą sytuację poprzez
wiadomość mailową wysłaną na adres konkurs@cinema-city.pl.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej.
Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia
Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem: Cinema City
Poland sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa z dopiskiem "Konkurs – Filmowy Quiz”
lub mailowo na adres konkurs@cinema-city.pl.
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż podane
w § 5 pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby
składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na
adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji
przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne.
§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia
przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek
kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w
funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą
Zgłoszenia.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma
wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia,
przerwania, odwołania, zmiany zasad konkursu. W takim przypadku Organizator
poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem
dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w konkursie
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub
zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie
treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,
d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku
z interakcjami z Serwisem Facebook,
e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook
powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody
spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie
Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 7 Ochrona danych osobowych

8. Administratorem Danych osobowych uczestników i osób zapraszanych do gry, zanim
staną się zarejestrowanymi uczestnikami (w przypadku, gdy ich e-mail stanowi dane
osobowe) jest Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fosa 37, 02-768
Warszawa, dalej także jako „Spółka”. Administrator danych powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@cinemacity.pl lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Narbutta 22/23, 02-541
Warszawa.
9. Dane zarejestrowanych uczestników przetwarzane będą na podstawie niniejszego
regulaminu w celu przeprowadzenia gry w sposób prawidłowy, w tym umożliwienia i
przeprowadzenia rejestracji, umożliwienia korzystania z aplikacji, bieżącego kontaktu
w sprawie gry, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, wysłania kodu do nagrody - na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
10. Podczas rejestracji uczestnik ma prawo wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie
jego danych w celu otrzymywania informacji promocyjnych Spółki w formie
elektronicznej (e-mail, SMS) . W takim wypadku jego dane będą przetwarzane w
oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu odwołania zgody.
11. Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, e-mail są do podania dobrowolnie, ale
są to dane niezbędne do wzięcia udziału w zabawie (ich niepodanie uniemożliwia
udział w zabawie).

12. Dane osobowe uczestników mogą być ujawnione pracownikom lub
współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
13. Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres trwania
promocji, nie dłużej niż 30 dni od dnia rejestracji.
14. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej
odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie aplikacji Filmowy Quiz Cinema City
https://filmowyquiz.cinema-city.pl.
2. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Serwis
Facebook ani współprowadzony z nim. Uczestnik potwierdza, że został
poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu –
Cinema City Poland Sp. z o.o. a nie serwisowi Facebook. Informacje dostarczone przez
Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu
dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

