REGULAMIN PROMOCJI „20% zniżki przy płatności BLIKIEM”

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem promocji organizowanej zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanej dalej
„Promocją”) jest TVN Digital, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 159, 02-952
Warszawa prowadząca serwis internetowy player.pl zwany dalej „Organizatorem”.
Podmiotem wspierającym Promocję jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. będący
operatorem systemu płatności mobilnych BLIK oraz schematu płatniczego BLIK.
2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu
internetowym player.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem https://
player.pl/regulamin_sklepu_playerpl.pdf

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do
czynności prawnych, która w czasie trwania Okresu Promocji dokona płatności na portalu
player.pl przy pomocy aplikacji mobilnej obsługującej płatności BLIK (dalej „Uczestnik”).
2.

Uczestnikiem Promocji może być tylko taki Użytkownik, który posiada aplikację mobilną
obsługującą płatności BLIK, której wydawcą jest Alior Bank S.A. (w tym aplikacji mobilnej
pod marką T-Mobile Usługi Bankowe), Bank Millennium S.A., BZ WBK S.A., Getin Noble
Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. (w tym aplikacji mobilnej oferowanej pod
marką „Orange Finanse”), PKO Bank Polski S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Raiffeisen Bank
Polska S.A., Bank Pekao S.A. lub Credit Agricole S.A i dokona przy pomocy tej aplikacji
płatności w serwisie player.pl („Płatność BLIK”).

§ 3. ZASADY PROMOCJI
1. W ramach Promocji Organizator będzie udzielać każdemu Uczestnika Promocji
dokonującego zakupu specjalnie oznaczonego w serwisie player.pl filmu TVOD
świadczonego przez TVN Digital S.A. lub pakietu Start na 30 dni na portalu player.pl z
wykorzystaniem Płatności BLIK rabatu w wysokości 20% wartości kwoty zakupu, jednak
nie więcej niż 5 zł jednorazowo (przy jednym zakupie).
2. Rabat zostanie naliczony automatycznie po wybraniu Płatności BLIK.
3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, każdorazowo otrzymując
zniżkę, aż do wyczerpania się kwoty przeznaczonej przez Organizatora na rabaty,
której limit określony został w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
4. Rabat zostanie naliczony wyłącznie po wybraniu BLIKA jako formy płatności.
5. W przypadku anulowania zamówienia przez Uczestnika Promocji rabat nie przysługuje.
6. Promocja łączy się z innymi promocjami Sklepu Internetowego player.pl

§ 4. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 13 sierpnia 2018 do 31 grudnia 2018 roku lub do osiągnięcia limitu
liczby transakcji BLIK objętych Promocją („Okres Promocji”).
2. Łączny limit rabatów udzielanych w ramach Promocji wynosi 95 000,00 zł
(dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
§ 5. REKLAMACJE
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1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą być zgłaszane Organizatorowi poprzez
formularz kontaktowy lub inne wskazane formy kontaktu dostępne na stronie
www.pomoc.player.pl/kontakt.
2. Reklamacja powinna zawierać: adres mailowy Użytkownika / nazwę konta,
reklamowany okres i produkt jak również opis okoliczności stanowiących podstawę do
wniesienia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji.

§ 6. DANE OSOBOWE
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi wyłącznie w celach
rozpatrywania ewentualnych reklamacji, lub dochodzenia roszczeń i obrony przed
roszczeniami oraz dla celów rozliczenia podatkowego Promocji.
2. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1, w rozumieniu ustawy jest
Organizator, którym jest TVN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa. TVN przetwarza dane osobowe w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO ”) oraz ustawą z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.. Administrator powołał inspektora
ochrony danych osobowych, z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem
Administratora lub mailem DPO@discovery.com.
3. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą̨ przetwarzane dla celów
związanych z realizacją Promocji, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, lub
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz dla celów rozliczenia
podatkowego Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
którym jest możliwość przeprowadzenia Promocji w jakiej zdecydował się wziąć udział
Uczestnik, a także możliwość ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W
odniesieniu do laureatów, którzy otrzymają nagrody w zakresie niezbędnym dla
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podstawę przetwarzania
danych
stanowią przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
4. Odbiorcami danych osobowych będą̨: podmioty zewnętrzne dostarczające i
wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z
bieżącą działalnością̨ Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę̨ danych. Dane osobowe mogą być ujawniane także innym podmiotom (np.
operatorom pocztowym i organom podatkowym) w zakresie w jakim jest to niezbędne
dla realizacji Promocji i przyznania nagrody. Polski standard Płatności sp. z o.o. nie
będzie przetwarzał danych osobowych Uczestnika Promocji.
5. Każdej osobie, której dane są̨ przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów
prawa, przysługuje:
-prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
-usunięcia,
-ograniczenia przetwarzania, -oraz, w przypadkach przewidzianych przez prawo,
uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
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6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda
osoba może zwrócić się̨ do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora dostępne są pod adresem internetowym: www.tvnmedia.pl/politykaprywatnosci
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w
Promocji. Bez podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w Promocji i
otrzymanie nagrody.
9. Dane osobowe przetwarzane będą̨ przez Okres Promocji (lub zgłoszenia sprzeciwu
przez osobę, której dane dotyczą), a po jej zakończeniu przez czas wynikający z
przedawnienia roszczeń z tytułu uczestniczenia w Promocji, tj. 6 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym doszło do rozstrzygnięcia Promocji. Dane osobowe laureata
Promocji mogą być również przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa dla celów rozliczeń podatkowych do upływu 5 lat od końca roku podatkowego w
którym przyznano nagrody w ramach Promocji.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych player.pl oraz
www.blikmobile.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator
może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji.
4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
2016.471 j.t.).
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