
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 § 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Romantyczny Konkurs” zwanego w 
dalszej części „Konkursem”, jest Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111389, NIP: 
5251574764, Regon: 012314829, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, zwana dalej 
„Organizatorem”. 
§2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej 
http://goodie.pl oraz aplikacji goodie.  Regulamin dostępny jest na stronie oferty 
konkursowej. 
§ 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 12.02-13.12.2020 (do godziny 
23:59 13 lutego). 
 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 § 6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna: 
a) stale zamieszkała na terytorium Polski, 
b) posiadająca konto w aplikacji goodie, 
c) która ukończyła 13 rok życia, jednak w przypadku, gdy nie ukończyła 18. roku 
wyłącznie po otrzymaniu zgody przedstawicieli ustawowych na udział. 
§ 7. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora lub jego 
małżonek, krewni a także osoby z którymi ci pracownicy prowadzą gospodarstwo 
domowe. 
§ 8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
1) zarejestrowanie się w goodie lub posiadania konta w aplikacji goodie.  
2) udzielenie najciekawszej odpowiedzi na pytanie: 
 ”Opisz swoje najciekawsze walentynki”. 
§ 9. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) wykluczenia z Konkursu Uczestników, których odpowiedzi zawierają treści: 
i. o charakterze bezprawnym, 
ii. naruszające prawo, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub dobra 
osobiste osób trzecich, 
iii. popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego 
rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp. jest 
zabroniona), 
iv. wulgarne lub zawierające wulgaryzmy, 
v. powszechnie uznane za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami, 
vi. propagujące używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków 
odurzających lub nadmierne spożywanie alkoholu, 
vii. zawierające linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, 
viii. zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, 
ix. komercyjne, reklamowe lub promocyjne. 
 
NAGRODY 
§ 10. Nagrodami jest 60 kodów promocyjnych (dalej: „Kod”) do wymiany na 
darmowe bilety w sieci kin Cinema City, na dowolny film 2D. Kod jest ważny do 
16.12.2020 r. we wszystkich kinach sieci Cinema City, we wszystkie dni tygodnia.  
Każdy, po jednym dla każdego ze zwycięzców Konkursu.  
Wymiana kodu na bilet jest możliwa wyłącznie:  
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i) w okresie ważności kodu 
ii) w kasie kina na seans wyświetlany w okresie ważności kodu  
iii) za pośrednictwem strony internetowej www.cinema-city.pl na seans wyświetlane 
w okresie ważności kodu 
 
Kod nie obowiązuje na seanse specjalne, maratony filmowe, pokazy 
przedpremierowe i seanse z zaproszeniem.  
Cinema City zastrzega możliwość dodania nowych kategorii kodów, wyłączenia 
określonych ich kategorii ze sprzedaży osobom fizycznym i udostępnienia ich tylko 
podmiotom instytucjonalnym. Posiadacz kodu ma prawo do przekazania go 
nieodpłatnie osobie trzeciej. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Cinema City posiadacz 
kodu nie jest uprawniony do jego odsprzedaży lub innego wykorzystania w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. Cinema City zastrzega sobie prawo do 
odmowy realizacji kodu wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami zdania 
poprzedzającego. 
 
§ 11. Organizator wyłoni 30 zwycięzców w konkursie, dalej zwanych „Laureatami”, 
wybierając najciekawsze odpowiedzi na pytania opublikowane w komentarzach pod 
ofertą. Przy wyborze Laureatów, organizator zwróci szczególną uwagę na: 
a) oryginalność, 
b) kreatywność, 
c) innowacyjność odpowiedzi. 
§ 12. Laureat otrzyma dwa kody, o których mowa w § 10, wg wyboru Organizatora, 
zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 11. 
§ 13. W przypadku, gdy odpowiedzi uznane za najciekawsze zostały udzielone 
kilkukrotnie przez różnych Laureatów, za Laureata zostanie uznany autor 
odpowiedzi opublikowanej jako pierwsza. 
§ 14. Wyniki zostaną ogłoszone 13.02.2020 roku w ofercie konkursowej w aplikacji 
goodie oraz na stronie www.goodie.pl 
§ 15. Kod zostanie przekazany Laureatowi na adres e-mail przypisany do jego konta 
w aplikacji goodie.  
§ 16. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę 
innego rodzaju. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 § 19. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez administratora wyłącznie w 
celu przeprowadzenia Konkursu,tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
§ 20. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest 
Organizator. 
§ 21. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w RODO. 
 
§ 24. Organizator będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres e-mail, 
c) w przypadku Laureatów także adres zamieszkania i telefon, 
§ 26. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z 



 

 

przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem dostępnym pod 
adresem e-mail kontakt@goodie.pl.  
§ 27. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO). 
§ 28. Dane Laureata nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą 
usuwane po przekazaniu nagrody). 
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 
 § 29. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, 
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później 
niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród. 
§ 30. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 
prawnych. 
§ 31. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
§ 32. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z 
dopiskiem “Konkurs najciekawsza postać”. 
§ 33. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 34. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych 
powodów. 
§ 35. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu 
rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie ma 
„Regulamin korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników”. 
 


