
Regulamin konkursu 
Czy znasz kino ukraińskie?

(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Konkurs Czy znasz kino ukraińskie? (dalej: „Konkurs”), jest organizowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, NIP: 5272575823, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 307225 (dalej: 
„Organizator”). 

2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby z wyłączeniem:
a) pracowników  oraz  strony  umów  cywilnoprawnych  zawieranych  przez

Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, spółki INFOR PL S.A. oraz
jej spółek zależnych oraz członków ich rodzin.

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, oraz członków ich
rodzin.

§ 2.
Czas trwania Konkursu

Konkurs jest organizowany w dniach 23.10.2018 – 24.10. 2018. 

§ 3.
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
a. dwa podwójne zaproszenia na pokaz filmu „Falling” – 26 października 2018, 

godz. 20:30, Kino Iluzjon w Warszawie;
b. dwa podwójne zaproszenia na pokaz filmu „Szlachetni włóczędzy” – 27 

października 2018, godz. 18:15, Kino Iluzjon w Warszawie;
c. dwa podwójne zaproszenia na pokaz filmu „Cyborgi” – 28 października 2018, 

godz. 18:15, Kino Iluzjon w Warszawie.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną przyznane dla:

a) Pierwszego czytelnika, który prześle poprawną odpowiedź, jedno podwójne 
zaproszenie na wybrany pokaz filmu spośród wymienionych w ust. 1.

b) Drugiego czytelnika, który prześle poprawną odpowiedź, jedno podwójne 
zaproszenie na wybrany pokaz filmu spośród wymienionych w ust. 1, 
niewybranych przez czytelnika, który wcześniej odpowiedział poprawnie.

c) Trzeciego czytelnika, który prześle poprawną odpowiedź, jedno podwójne 
zaproszenie na wybrany pokaz filmu spośród wymienionych w ust. 1, 
niewybranych przez czytelników, którzy wcześniej odpowiedzieli poprawnie.

d) Czwartego czytelnika, który prześle poprawną odpowiedź, jedno podwójne 
zaproszenie na pokaz filmu spośród wymienionych w ust. 1, niewybranych przez 
czytelników, którzy wcześniej odpowiedzieli poprawnie.
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e) Piątego czytelnika, który prześle poprawną odpowiedź, jedno podwójne 
zaproszenie na pokaz filmu spośród wymienionych w ust. 1, niewybranych przez 
czytelników, którzy wcześniej odpowiedzieli poprawnie.

f) Szóstego czytelnika, który prześle poprawną odpowiedź, jedno podwójne 
zaproszenie na pokaz filmu spośród wymienionych w ust. 1, niewybranych przez 
czytelników, którzy wcześniej odpowiedzieli poprawnie.

3. Nagrody określone w ust. 1 nie mogą zostać zamienione na świadczenie pieniężne.

§ 4.
Przebieg konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:  Jak nazywa się państwo-
widmo, które portretuje Siergij Łoźnica w filmie „Donbas”?
2. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy prześlą prawidłową odpowiedź na adres
mailowy hubert.rabiega@infor.pl (tytuł maila „konkurs Ukraina”).
3. Uczestnik,  który  jako  pierwszy  prześlę  prawidłową  odpowiedź  otrzyma nagrodę
przewidzianą w § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu.
4. Uczestnik,  który  prześle  prawidłową  odpowiedź  jako  drugi,  otrzyma  nagrodę
przewidzianą w § 3 ust. 2 lit. b Regulaminu.
5. Uczestnik,  który  prześle  prawidłową  odpowiedź  jako  trzeci,  otrzyma  nagrodę
przewidzianą w § 3 ust. 2 lit. c Regulaminu.
6. Uczestnik,  który  prześle  prawidłową  odpowiedź  jako  czwarty,  otrzyma  nagrodę
przewidzianą w § 3 ust. 2 lit. d Regulaminu.
7. Uczestnik,  który  prześle  prawidłową  odpowiedź  jako  piąty,  otrzyma  nagrodę
przewidzianą w § 3 ust. 2 lit. e Regulaminu.
8. Uczestnik,  który  prześle  prawidłową  odpowiedź  jako  szósty,  otrzyma  nagrodę
przewidzianą w § 3 ust. 2 lit. f Regulaminu.
9. Organizator powiadomi zwycięzcę o wygranej drogą mailową ostatniego dnia konkursu.
10. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą,
w ciągu  24  godzin,  że  wiadomość  tę  otrzymał.  Laureat  zostanie  poproszony o  podanie
swoich danych niezbędnych do odebrania Nagrody.

§ 5.
Odbiór nagród

Nagrody – podwójne zaproszenia będą do odbioru na wskazane przez zwycięzców nazwiska 
na stoisku festiwalowym w Kinie Iluzjon (adres: ul. Ludwika Narbutta 50A, Warszawa) w 
dniu projekcji filmu, nie później niż 15 minut przed seansem.

§6.
Dane osobowe

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  INFOR  BIZNES  Sp.  z  o.o.  z
siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub na adres e-mail:  iod@infor.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia  Konkursu,  w  tym  wyłonienia  laureatów  Konkursu,  wydania

nagród,  rozliczenia  należnego  zryczałtowanego  podatku  dochodowego  oraz
rozpatrywania reklamacji Uczestników.

b) cele  związane  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą,  w  tym  na  potrzeby
prowadzenia analiz i statystyk;
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c) udzielanie  odpowiedzi  na  pisma  i  wnioski  oraz  udzielanie  odpowiedzi  w
toczących się postępowaniach;

d) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
e) archiwizacje.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
a) udzielona zgoda;
b) niezbędność  do  celów  wynikających  z prawnie  uzasadnionych  interesów

realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa
pisma i wnioski.

5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) procesorom w związku  ze  zleconymi  przez  spółki  Grupy INFOR działaniami

realizowanymi w imieniu spółek;
b) spółkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
c) tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody.

6. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania 

przetwarzania danych w celach marketingowych

b. przepisy prawa, które mogą obligować INFOR BIZNES Sp. z o.o. do 
przetwarzania danych przez określny czas, 

c. okres,  który  jest  niezbędny  do  obrony  interesów INFOR  BIZNES  Sp.  z  o.o.
(administratora).

8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana  danych osobowych
b) sprostowania danych, 
c) żądania  uzupełnienia  niekompletnych  danych  osobowych,  w tym  poprzez

przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
f) przeniesienia Państwa  danych osobowych.

9. Mają  Państwo  prawo  do  cofnięcia  wyrażonej  zgody w dowolnym  momencie.
Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania  Państwa
danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda
jest  niezależna  od  czasu  w  jakim Państwo  korzystają  z  usług,  obowiązuje  do  jej
odwołania. Udzielenie  zgód  oznacza  możliwość  otrzymywania  dostosowanych  do
Państwa  potrzeb  informacji  marketingowych  i  ofert  dotyczących  produktów  i
świadczonych usług od Spółek Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres
e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

10. W  przypadku  wątpliwości  co  do  prawidłowości  przetwarzania  Państwa danych
osobowych przez  Spółki Grupy INFOR  mają Państwo prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

11. INFOR BIZNES Sp. z o.o.  nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji.

12. Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL
S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/  .
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13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe"
lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na  jego
podany  powyżej  adres,  wraz  ze  szczegółowym  uzasadnieniem.  Reklamacje  związane  z
Konkursem rozstrzyga Organizator.
2. Regulamin  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie  Organizatora,  na  jego  stronie
internetowej, a także listownie, na pisemny wniosek uczestnika.
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