REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PT.
„WSZYSCY ŚWIĘCI NEW JERSEY”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki
uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „Wszyscy święci New Jersey” (zwanej
dalej “Akcją”)
2. Organizatorem Akcji jest operator komunikacyjny TOYA SP. z o.o. z siedzibą w
Łodzi przy ul. Łąkowej 29 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród jest HBO Polska Sp. z o.o. Ul. Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawa. pod numerem KRS 0000069723, NIP: 5261025697 REGON:
010976354, kapitał zakładowy: 1.789.000 PLN (zwany dalej „Programem” lub
„Fundatorem”).
4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od dnia 15.10.2021 roku do dnia 8.11.2021 roku,
tj. ostatniego dnia, w którym można przesłać zgłoszenie udziału w Akcji zgodnie z
niniejszym Regulaminem.
5. Akcja może zostać zakończona przez Organizatora we wcześniejszym terminie w
przypadku wyczerpania się puli nagród wskazanej w par. IV Regulaminu
6. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).
8. Warunkami uczestnictwa w akcji i otrzymania nagród są:
a. Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Akcji,
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Akcji,
c. Udostępnienie danych niezbędnych w celu rozliczenia akcji, w przypadku
otrzymania nagrody, w szczególności wskazanie adresu e-mail, na jaki ma
zostać wysłana nagroda.
9. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora lub/i Fundatora lub
członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych
w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. Akcja zostanie ogłoszona w szczególności na stronie internetowej („Strona”) pod
adresem www.toya.net.pl.

§ II. PRZEDMIOT I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Celem Akcji jest promocja pakietu HBO GO w sieci TOYA.
2. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w okresie trwania Akcji zakupią
pakiet HBO GO w TOYA.
a. w placówkach Organizatora, lub
b. za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Organizatora, lub

c. za pomocą Infolinii Organizatora, lub
d. za pomocą strony internetowej www.toya.net.pl, lub
e. za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Abonenta (eboa.toya.net.pl), lub
f. za pomocą dekodera 3G podłączonego do sieci TOYA,
oraz dokonają zgłoszenia udziału w Akcji poprzez przesłanie swoich danych osobowych
(Imienia i Nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email) na adres email:
zaproszenia_hbo@toya.com.pl
3. Uczestnik akcji może wziąć w niej udział tylko raz.
4. Przesłanie zgłoszenia udziału w Akcji zgodnie z pkt. 2 powyżej, oznacza wyrażenie
zgody na udział w Akcji przez Uczestnika a w szczególności zgodę na warunki
Regulaminu i przetwarzanie danych w celu otrzymania nagrody.

§ III. NAGRODY
1. Nagrody otrzyma pierwsze 75 osób, które zakupi pakiet HBO GO w sieci TOYA oraz
prześle zgłoszenie zgodnie z pkt 2 par. 2 Regulaminu w okresie trwania akcji.
2. O pierwszeństwie przyznawania nagród decyduje data otrzymania zgłoszenia przez
Organizatora za pomocą poczty email.
3. Nagrody w Akcji stanowią zaproszenia dla dwóch osób na seans filmu „Wszyscy świeci
New Jersey” w jednej z wymienionych w pkt 4. Placówek „Multikino”
4. Placówki Multikina, w których można skorzystać z vouvhera na zaproszenie w ramach
akcji: Multikino Ursynów, Multikino Targówek, Multikino Młociny, Multikino Złote
Tarasy, Multikino Kraków, Multikino Wrocław, Multikino Stary Browar, Multikino
Malta, Multikino Gdańsk, Multikino Łódź, Multikino Katowice, Multikino Szczecin,
Multikino Rzeszów, Multikino Bydgoszcz, Multikino Lublin, Multikino Olsztyn,
Multikino Kielce, Multikino Zabrze, Multikino Sopot.
5. Zwycięzca zwolniony jest od podatku dochodowego od nagrody na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(Art. 21 ust.1 pkt 68 w/w ustawy: Wolne od podatku dochodowego są: wartość
wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez
środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny
nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych
wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Jednorazowa wartość to ta z
punktu widzenia konkretnego nagrodzonego, bo to on jest podatnikiem, czyli ile w
sumie w wyniku określonego konkursu dostał nagrodzony).
6. Organizator poinformuje zwycięzców Akcji o przyznaniu nagrody za pomocą poczty
elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres email.
7. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu.
8. Nagrody w Akcji zostaną przekazane laureatom następnego dnia roboczego po
otrzymaniu przez organizatora zgłoszenia przez Uczestnika.
9. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ich ekwiwalent pieniężny.

§ IV. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.
2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem akcji a więc realizacji umowy łączącej Organizatora z
uczestnikami akcji. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. b 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.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i
nazwisko, adres e-mail Uczestnika, natomiast dane osobowe Laureatów w zakresie:
imię i nazwisko, adres e-mail Laureata, numer telefonu, adres do korespondencji,
4. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich
przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji
przez Organizatora (dwóch miesięcy po zakończeniu akcji).
5. Uczestnicy mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych
które ich dotyczą, sprostowania ich, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne więc i podanie danych wiążące się z nim jest
dobrowolne.
7. Organizator nie poddaje danych uczestników akcji zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich
skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.
§ VI. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Akcji oraz przyznanych nagród można
składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora w ciągu dwóch
miesięcy od zakończenia akcji.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do
Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2021 roku do dnia zakończenia Akcji z
zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane
do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

