
REGULAMIN PROMOCJI „KINO Z KLASĄ”  
(dalej: „Regulamin’) 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem promocji o nazwie „Kino z klasą”, (dalej: „Promocja”) jest kino CINEMA1 w 

w CH Morena w Gdańsku (adres: Schuberta 102A, 80-172 Gdańsk), którego operatorem 
jest Showleen Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, (adres: ul. Stefana Okrzei 31, 59-
220 Legnica) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000792043, NIP 5272897231, REGON 383727691 (dalej: „Organizator” 
lub/i „Kino”) 

2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie czynni zawodowo nauczyciele posiadający ważną 
legitymację służbowa określoną w art. 11a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta 
Nauczyciela (dalej: „Uczestnicy”). 

3. Udział w promocji jest dobrowolny. 

4. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 14.03.2022 r. (dalej: „Okres Trwania 
Promocji”). 

5. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest nabycie w Kinie w Okresie Trwania Promocji 

przez Uczestnika jednorazowo co najmniej 10 biletów szkolnych na seans repertuarowy 
oraz złożenie w Kinie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: „Formularz”).  

2. Organizator po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 powyżej wyda Uczestnikowi 
imienną kartę przyznającą jej użytkownikowi (po okazaniu przy zakupie w Kinie) 
uprawnienie do: nabycia raz dziennie (i jednorazowo) maksymalnie 1 biletu na filmy w Kinie 
w cenie 16,90. (dalej: „Karta dla Nauczyciela”). Organizator zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian w cenie sugerowanej w Promocji. 

3. Kartą dla Nauczyciela może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której została wystawiona. 
Osoby zatrudnione w Kinie są uprawnione do weryfikacji uprawnień osoby posługującej się 
Kartą dla Nauczyciela poprzez poproszenie w szczególności o okazanie odpowiedniego 
dokumentu, w tym dokumentu tożsamości. Nieokazanie odpowiedniego dokumentu w 
kasie kina lub podczas kontroli biletu, może być podstawą do odmowy przyznania 
uprawnień wynikających z Karty dla Nauczyciela lub powstanie obowiązku do dokonania w 
kasie Kina dopłaty do ceny biletu. 

4. Niniejsza Promocja (tj. uprawnienia określone w Karcie dla Nauczyciela) nie łączy się z 
innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, a także nie uprawnia do dodatkowych zniżek. 

5. Uczestnik nie może udostępniać Karty osobom trzecim oraz korzystać z opisanych zniżek 
w celu odsprzedaży nabytych towarów.  

6. Karta dla Nauczyciela uprawniająca do zakupu biletów w obniżonych cenach sprawdzana 
jest wraz z biletami przy wejściu na salę oraz przy kasie w momencie zakupu biletu. 



7. Organizator jest uprawniony unieważnić Kartę dla Nauczyciela, tj. pozbawić uprawnień 
określonych w Regulaminie, w przypadku łamania przez Uczestnika zasad Promocji. 

8. W przypadku zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty dla Nauczyciela, po 
powiadomieniu o tym przez Uczestnika, Organizator bezpłatnie wyda duplikat Karty dla 
Nauczyciela. Termin ważności duplikatu Karty dla Nauczyciela będzie zgodny z terminem 
ważności zagubionej, skradzionej lub zniszczonej Karty dla Nauczyciela.  

9. Uczestnik może ubiegać się o nową Kartę dla Nauczyciela (po upływie terminu ważności 
dotychczasowej Karty dla Nauczyciela), o ile nadal spełnia wymogi niezbędne do jej 
uzyskania, o których mowa w Regulaminie. W celu uzyskania kolejnej Karty dla Nauczyciela 
niezbędne   jest ponowne wypełnienie Formularza i złożenie go w Kinie stosownie do 
postanowień§ 2.1 powyżej. 

 
§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w terminie 21 dni od zdarzenia 

będącego podstawą reklamacji w formie pisemnej poprzez przesłanie pocztą na adres 
CINEMA1 Schuberta 102A, 80-172 (decyduje data nadania przez Uczestnika) bądź 
elektronicznie na adres: kierownicy@cinemaone.pl. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres e-mailowy 
Uczestnika albo adres zamieszkania w przypadku przesłania pocztą, jak również 
szczegółowy opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
reklamacji.  

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty albo za 
pomocą poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia reklamacji.  

5. Roszczenia Uczestnika nie uwzględnione lub nierozpatrzone w ramach postępowania 
reklamacyjnego mogą być dochodzone na drodze sądowej, we właściwym sądzie 
powszechnym. 

 
§ 4. DANE OSOBOWE ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator tj.  Showleen Investments Sp. z o.o. adres e-mail: kierownicy@cinemaone.pl 

jest administratorem danych osobowych. W sprawach dotyczących tych danych można 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@cinemaone.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: otrzymywania informacji handlowych drogą 
elektroniczną na podstawie zgody Uczestnika tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
jako RODO), przedstawiania ofert marketingowych przy pomocy telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
umożliwienia wydania, rejestracji Karty Nauczyciela i jej użytkowania zgodnie z niniejszym 
Regulaminem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a w przypadku gdy Karta dla 
Nauczyciela utraci ważność, także na potrzeby aktualizacji danych niezbędnych do jej 
ponownego wydania. 



3. Dane wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ofert 
marketingowych przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będą 
przetwarzane do czasu cofnięcia stosowych zgód. Dane niezbędne do wydania, rejestracji 
Karty Nauczyciela i jej użytkowania zgodnie z niniejszym Regulaminem, przetwarzane będą 
do dnia jej ważności. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. 

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 
Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania 
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje także prawo do 
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

7. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi - na 
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Wśród takich 
podmiotów znajdują się firmy zapewniające niektóre usługi w obszarze IT, archiwizujące i 
niszczące nośniki danych, wspierające nas w obszarze prawnym, firmy kurierskie. Ponadto 
dane osobowe są ujawniane pracownikom i współpracownikom, Showleen Investments 
Sp. z o.o. którzy na zasadzie czynności powierzenia przetwarzania danych, zajmują się 
obsługą programu „Karta dla Nauczyciela” 

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
cinemaone.pl oraz w Kinie. 

 


