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I. ORGANIZATOR PROMOCJI 

Organizatorem Promocji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, spółka z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, z siedzibą w Warszawie (02-515) przy ul. Puławskiej 15,     
NIP: 5250007738; zwana dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 

II. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 
 Karta – kartę kredytową z symbolem MasterCard wydaną przez Bank, PKO MasterCard Electronic, PKO MasterCard Standard (srebrna), 

partnerską kartę PKO MasterCard VITAY (srebrna), partnerską kartę PKO MasterCard VITAY (złota), PKO MasterCard Gold (złota), PKO 
MasterCard Platinum (platynowa) 

 Laureaci – zdobywców Nagród  
 Okres Promocji – okres od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 12 lutego 2015 r., w którym możliwe jest dokonywanie operacji bezgotówkowych, 

które będą wliczane do Promocji   
 Operacje bezgotówkowe  każdą operację zakupu towarów lub usług wykonaną przy użyciu Karty w kraju lub za granicą, zaksięgowaną w 

systemie informatycznym Banku po dokonaniu „Zgłoszenia” uczestnictwa w Promocji 
 Organizator, Bank – Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, z siedzibą w Warszawie (02-515) przy ul. Puławskiej 15,            
NIP: 5250007738 

 Posiadacz Karty – osobę, której imię i nazwisko widnieją na Karcie 
 Promocja – promocję pod nazwą „Odbierz bilet do kina” przeprowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, organizowaną w celu 

propagowania używania wskazanych w Regulaminie kart kredytowych MasterCard, wydawanych przez Bank w celu dokonywania Operacji 
bezgotówkowych 

 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, dostępny w placówkach Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz na stronie www.pkobp.pl 

 Uczestnik – Posiadacza Karty, działającego, jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 
2014 r. poz. 121 – t.j.), spełniającego warunki wskazane w części III  

 Zgłoszenie – przystąpienie do Promocji poprzez wypełnienie formularza na stronie  http://www.pkobp.pl/bilet-do-kina/  zawierającego: 
1) imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu Uczestnika 
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Promocji 
3) oświadczenie o akceptacji Regulaminu Promocji 
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji związanych z Promocją za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

  
III. UDZIAŁ W PROMOCJI 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która: 
1) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
2) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
3) dokonała Operacji bezgotówkowych przy użyciu Karty w Okresie Promocji zgodnie z zasadami opisanymi w ustępie 3 i 5  
4) na dzień wydania Nagród będzie Posiadaczem Karty. 

2. W celu ubiegania się o Nagrodę Uczestnik poza warunkami określonymi w ust. 1 zobowiązany jest w Okresie Promocji do dokonania 
Zgłoszenia swojego udziału w Promocji. Uczestnik Promocji może zrezygnować z udziału w Promocji poprzez złożenie oświadczenia 
zawierającego jego imię i nazwisko oraz numer PESEL, przesłanego na adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem „Rezygnacja z 
promocji Odbierz bilet do kina” lub na adres e-mail rezygnacja.promocja@pkobp.pl wpisując w tytule wiadomości „Rezygnacja z promocji 
Odbierz bilet do kina”. 

3. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie za pomocą Karty w Okresie Promocji minimum 3 (trzech) Operacji bezgotówkowych na 
kwotę, co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.  

4. 3 (trzy) Operacje bezgotówkowe spełniające warunki opisane w ust. 3 powyżej uprawniają do odebrania Nagrody z zastrzeżeniem części IV 
ust.2. 

5. W Promocji nie będą uwzględniane Operacje bezgotówkowe zwrócone w całości lub części, odrzucone, anulowane. 

IV. NAGRODY 

1. W Promocji przyznane zostaną nagrody ( dalej „Nagrody”) składające się z dwóch elementów: 
1) rzeczowej: w postaci podwójnego zaproszenia o wartości 60 zł (sześćdziesięciu złotych) brutto, do kin sieci Cinema City 

(z wykluczeniem kin Helios); zaproszenia będą miały postać dwóch unikalnych kodów alfanumerycznych, jeden kod alfanumeryczny 
można wymienić na jeden bilet do kin sieci Cinema City (z wykluczeniem kin Helios), zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej do wykorzystania na dowolny seans 2D (z wyłączeniem pokazów zamkniętych) we wszystkie dni tygodnia do dnia 10 września 
2015 r.  

2) finansowej, stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczoną od obu elementów 
Nagrody, który Organizator przed wydaniem elementu rzeczowego potrąci na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 

2. Pula Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 4 000 (cztery tysiące) podwójnych zaproszeń. Nagrodę otrzyma 4 000 Uczestników, 
którzy, jako pierwsi spełnią warunki udziału w Promocji opisane w części III.  

3. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji 1 (jedną) Nagrodę w postaci podwójnego zaproszenia (dwóch kodów alfanumerycznych). 
4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 

V. TERMIN I SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW 

Nagrody zostaną wydane Laureatom, którzy spełnili łącznie warunki określone w części III. Przed wydaniem Nagrody Organizator dokona 
weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW I WYDAWANIA NAGRÓD  

1. Organizator wyda Nagrody w terminie do 20 dni od dnia spełnienia warunku opisanego w części III ust. 3. z uwzględnieniem części IV ust.2. 
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2. Nagroda będzie wydana poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej zawierającej dwa kody alfanumeryczne na numer telefonu podany 
przez Posiadacza Karty podczas wypełniania Zgłoszenia.   

3. Kody alfanumeryczne stanowiące Nagrodę są wymieniane na bilety do kina po okazaniu ich kasjerowi w kasie kina. Kody alfanumeryczne 
należy zachować w poufności do czasu okazania ich kasjerowi w kasie celem ich wymiany na bilety. 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 
z siedzibą w Warszawie (02‐515) przy ul. Puławskiej 15 (Organizator).                                                                               

2. Organizator może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach związanych z realizacją Promocji. 

3. Podanie danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale konieczny do udziału w Promocji. Organizator oświadcza, że zapewnia 
środki zabezpieczenia wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych.  

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora: 
1) w zakresie przeprowadzenia Promocji, w tym: wyłonienia Laureatów, przekazania Nagród, 
2) w zakresie przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego zgłoszonego przez Uczestnika.  

6. Uczestnicy Promocji przez cały czas mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania 
przetwarzania tych danych w celu związanym z Promocją na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora. Uczestnik może złożyć reklamację w formie: 
1) elektronicznej ‒ poprzez serwis bankowości elektronicznej iPKO, 
2) pisemnej ‒ na adres: Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem „Odbierz bilet do kina”. 

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać dane Uczestnika, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub 
niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. 

3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez Organizatora stosownych działań mających na 
celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej. 
5. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 
6. W sprawach dotyczących Promocji Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do zwracania się do 

Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przez sądem. 
 
 

 


