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REGULAMIN ZAKUPU ORAZ REALIZACJI VOUCHERÓW W KINIE KAMPUS

Niniejszy regulamin określa zasady zakupu oraz realizacji voucherów w Kinie Kampus,
Definicje:
Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady obowiązujące w Kinie Kampus, zlokalizowanym w Wieliczce,
ul. Piłsudskiego 105.
Klient – każda osoba nabywająca produkty lub usługi Kina w kasie Kina Kampus, za pomocą strony internetowej, osobiście,
osób trzecich lub korzystająca z usług świadczonych przez Kino, jak również osoba przebywająca na terenie Kina
z zamiarem realizacji tych czynności.
Kino – oznacza Kino Kampus, zlokalizowane w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105, w obrębie wydzielonej powierzchni.
Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Klienta do jego realizacji poprzez wymianę na Bilet w kasie Kina
Kampus. Każdy Voucher zawiera unikalny kod który oraz posiada określoną datę ważności.
Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w seansie filmowym w kinie.

1. Klient poprzez zakup Vouchera oraz korzystanie z Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem,
rozumie jego treść, akceptuje i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Nie ma możliwości dopłaty do Voucherów dla klientów ani ich wymiany na inny rodzaj.
3. Przed seansem Voucher należy wymienić na Bilet w kasie Kina Kampus,
4. Po wymianie Vouchera na Bilet nie ma możliwości zwrotu lub wymiany Biletu.
5. Podstawą do realizacji Vouchera jest jego kod. Klient zobowiązany jest chronić kod Vouchera i nie udostępniać go
nieuprawnionym osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia Vouchera. W przypadku gdy kod uwidoczniony na
Voucherze jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany (co zostało zarejestrowane w systemie Kina
Kampus), taki Voucher nie zostanie przyjęty przez obsługę kina.
6. Voucher ma określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty (włącznie) można go
wymienić na Bilet.
7. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Voucherów.
8. Posiadanie Vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu Biletu na dany seans.
9. Vouchery nie obowiązują na wydarzenia specjalne, m.in. na maratony filmowe, koncerty, opery, kabarety.
10. Vouchery nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi kina, chyba że regulamin danej promocji przewiduje taką
możliwość.
11. Klient jest uprawniony do przekazania Vouchera nieodpłatnie osobie trzeciej.
12. Klient przekazując Voucher osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego użytkownika
o zasadach korzystania z Voucherów określonych w niniejszym dokumencie oraz miejscu jego możliwej realizacji
wskazanej przy zakupie Vouchera.
13. Kino nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez Klienta Vouchera informacji
określonych w niniejszym regulaminie.
14. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Kina Kampus Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Vouchera.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Voucherów zakupionych, a następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać
zgłoszone tylko przez nabywcę, tj. Klienta, który zamawiał Vouchery.
16. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny ekwiwalent rzeczowy.
W przypadku zamówienia voucherów i podania swoich danych osobowych (np. poprzez e-mail) informujemy, że
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020), przy

ul. Piłsudskiego 105, KRS 395406, NIP 683-207-57-15. Z Administratorem można skontaktować się poprzez email:
kontakt@parkrozwoju.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod
adresem email: iod@iods.pl.
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupu voucherów, a jeśli wyrażona zostanie odpowiednia zgoda,
także w celu marketingowym.
2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa, a także podmioty przetwarzające z, którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania.
3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas 5 lat lub w przypadku zgody na marketing do momentu odwołania
zgody.
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) Otrzymania kopii danych,
c) Sprostowania danych osobowych,
d) Usunięcia danych osobowych,
e) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) Przenoszenia danych,
g) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
5. Prawa wymienione w ust. 4 pkt. a-h można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu zakupu biletu online.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane
do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały
poza UE.

