
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Cannes 2018” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia promocji 

„Cannes 2018”, która polega na przyznawaniu nagrody w postaci kodu promocyjnego 

uprawniającego do odbioru biletu na seans w kinie sieci Multikino na terenie Polski („Nagroda”) w 

przypadku dokonania zakupu produktu/produktów L’Oréal Paris za minimum 50 zł brutto (dalej 

„Promocja”).  

2.  Organizatorem Promocji jest McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy 

ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000036848, posiadająca numer NIP: 5210332320, zwana dalej „Organizatorem” lub 

„Usługodawcą”. 

3.  Regulamin Promocji udostępniany jest za pośrednictwem strony internetowej 

http://nowosci.lorealparis.pl/cannes2018.  

 

II. ZASADY PROMCJI „Cannes 2018” 

1. Promocja trwa od dnia 01 maja 2018 do dnia 31 maja 2018 r. (dalej: czas trwania Promocji) lub 

do wyczerpania puli Nagród wskazanej w ust. 4 poniżej. 

2. W Promocji premiowane jest dokonanie, w czasie trwania Promocji, zakupu produktu/produktów 

L’Oréal Paris za minimum 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto („Zakup Produktu”).  

3. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które: 

a. w czasie trwania Promocji dokonają Zakupu Produktu jako konsumenci w rozumieniu art. 

22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: Uczestnicy). 

b. w czasie trwania Promocji dokonają rejestracji dowodu Zakupu Produktu na stronie 
http://nowosci.lorealparis.pl/cannes2018, przesyłając skan dowodu zakupu oraz podając 
swój adres email, celem odbioru Nagrody  

4. Łączna liczba Nagród przeznaczonych do wydania w Promocji to 6.000 (sześć tysięcy) sztuk. Po 

wyczerpaniu się w ww. liczby Nagród Promocja ulega zakończeniu.  

5. Jeden Uczestnik ma prawo do jednokrotnego odbioru Nagrody w Promocji. 

6. Udział w Promocji i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 



7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie 

sposobu wydania nagród, ani też zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również wypłaty 

ich ekwiwalentu pieniężnego. 

III. ODBIÓR KODÓW PROMOCYJNYCH DO MULTIKINA  

1. Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowej rejestracji dowodu Zakupu Produktu otrzymają Nagrodę 

na wskazany przez nich przy rejestracji aktywny adres poczty elektronicznej w terminie do 72 

godzin od momentu rejestracji.  

2. Nagroda ważna jest do 31.07.2018 roku. 

3. Realizacja Nagrody następuje poprzez okazanie Nagrody - kodu promocyjnego w kasie Multikina. 

Szczegóły realizacji Nagród - kuponów promocyjnych uprawniających do odbioru biletu do sieci 

kin Multikino na terenie Polski zawarte są w regulaminie na stronie multikino.pl w sekcji 

Regulaminy.  

4. Zabrania się sprzedaży otrzymanych Nagród w jakiejkolwiek formie (w tym na aukcjach 

internetowych). Nagrody nie będą uprawniać do żadnych wypłat w gotówce. 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 

0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75. Administrator przetwarza 

dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r, poz. 2135, z późn. zm.), natomiast po 25 maja 2018 roku zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Dane 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji oraz w celu otrzymywania od L’Oréal Polska 

Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki L’Oréal Paris, zgodnie z 

wyrażonymi zgodami. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą 

w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail 

personal-da@loreal.com. Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach 

odbywać będzie się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika 

mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści 

komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe Uczestnika nie 

będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez jego uprzedniej zgody. Dane osobowe 



Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. 

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla 

świadczenia usługi. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed 

wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych po 25 maja 2018 r. narusza przepisy 

RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

wskazanych celów. 

2. Uczestnik Promocji może wyrazić zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od L’Oréal 

Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki L’Oréal Paris. W tym 

celu Uczestnik ma możliwość zaznaczenia dobrowolnie odpowiedniej zgody podczas rejestracji 

Zakupu Produktu:  

a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu 

otrzymywania od L’Oreal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach 

marki L’Oréal Paris”;  

b) „Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem 

następujących kanałów komunikacji: 

[ ] poczty elektronicznej,  

[ ] wiadomości SMS i MMS” 

V. REKLAMACJE 

1. Reklamacje w związku z Promocją mogą być kierowane w formie elektronicznej na adres 

loreal@mrm.com.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać numer telefonu kontaktowego Uczestnika oraz opis i powód 

reklamacji. 

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od 

daty otrzymania reklamacji. 



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Promocja, jako sprzedaż premiowa, stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu 

art. 919-921 Kodeksu cywilnego.  

2. Jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 zł brutto, w związku z czym wydanie 

Nagród jest zwolnione z podatku PIT stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

3. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące 

przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 


