
REGULAMIN KONKURSU „10-LECIE NEXT FILM”  

  
1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pt. „10-LECIE NEXT FILM” (dalej jako 
„Konkurs”) jest Next-Film Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerska 8/10, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie  XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 432663, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 złotych (opłacony w całości), NIP: 
72552061849, zwaną dalej „Next-Film”.  

2. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej NEXT 
FILM prowadzonej pod adresem  https://next-film.pl/ w artykule pod adresem: https://next-
film.pl/2022/07/13/plebiscyt-na-10-lecie-next-film/  

3. Uczestnikami Konkursu mogą byd osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolnośd do 
czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że 
Uczestnikami Konkursu nie mogą byd osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej 
zdolności do czynności prawnych. Uczestnikami Konkursu mogą byd pracownicy i 
współpracownicy Agory i spółek kapitałowych.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udział w grze biurowej w dniach 25.10.2022 
do 27.10.2022 roku. Gra miejsc polega na zebraniu hasła składającego się z trzech części i 
rozwiązaniu zadao podanych na każdej ze stacji. Pierwsze 10 osób, które pojawią się w 
finalnym miejscu rozgrywki zostanie nagrodzonych specjalnym zestawem. Pierwsza 
wskazówka zostanie wysłana w newsletterze Agory oraz opublikowana w Intrenecie dnia  
24.10.2022.  

6. Nagrodami w Konkursie jest:  

 5 zestawów, składających się z bransoletki od Ani Kruk, płyty winylowej z muzyką z 
filmu „Johnny”, jubileuszowego plakatu NEXT FILM oraz dwóch biletów na seans 
filmu „Twoim miejscu” do wykorzystania w kinie Helios w dowolnej lokalizacji w 
Polsce  w terminie 6.01-19.01.2023r. z tym zastrzeżeniem, że seans w Sali Dream oraz 
okulary do 3D będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem 
obowiązującym w kinach Helios;  

 5 zestawów, składających się z bransoletki od Ani Kruk, gry planszowej, 
jubileuszowego plakatu NEXT FILM oraz dwóch biletów na seans filmu „Twoim 
miejscu” do wykorzystania w kinie Helios w dowolnej lokalizacji w Polsce  w terminie 
6.01-19.01.2023r. z tym zastrzeżeniem, że seans w Sali Dream oraz okulary do 3D 
będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym 
w kinach Helios.  

6.1 Kolejnośd pojawienia się w finałowej lokalizacji determinuje możliwośd wyboru zestawu. 

7. 10 kolejnych osób otrzyma nagrodę pocieszenia składająca się z dwóch biletów na seans 
filmu „Twoim miejscu” do wykorzystania w kinie Helios w dowolnej lokalizacji w Polsce  w 
terminie 6.01-19.01.2023r. z tym zastrzeżeniem, że seans w Sali Dream oraz okulary do 3D 
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będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w kinach 
Helios.  

8. W ramach dodatkowej aktywności – zrobienia zdjęcia na ściance i przesłania na 
biuro@next-film, jury składające się z 3 wybranych pracowników Next Film wybierze 
najciekawsze zdjęcie, kierując się walorami kreatywnymi i dodatkowo nagrodzi je 
podwójnym zaproszeniem na uroczystą premierę filmu ,,Na twoim miejscu” dnia 3.01.2023 
roku. Zwycięzca zostaje poinformowany do dnia 5.10.2022. Wysyłając zdjęcie na adres 
biuro@next-film.pl uczestnik zgadza się na jego publikację w Intranecie Agora w ramach 
jubileuszowej galerii.  

Nagrody nie podlega wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 

8. Bransoletki od Ani Kruk, płyta winylowa z muzyką z filmów „Johnny”, gra planszowa oraz 
jubileuszowy plakat NEXT FILM zostaną wręczone w momencie pojawienia się zwycięzców w 
finałowej lokacji. Bilety do kina zostaną przesłane na podany przez zwycięzcę adres mailowy 
do 5.01.2023 roku.  

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyład pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: biuro@next-film.pl  lub listem na adres Next Film podany w punkcie 1  Regulaminu – 
z dopiskiem ,,Konkurs: 10-lecie NEXT FILM” w przypadku reklamacji dotyczących pytao 
publikowanych na Profilu Next-Film. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyd reklamacje w 
terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu 
zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszad, 
ograniczad ani pozbawiad Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.   

13. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Next Film Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10. Next Film wyznaczył inspektora ochrony 
danych, z którym można skontaktowad się poprzez e-mail: iod@agora.pl w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.  

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu 
realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu 
rozpatrzenia reklamacji i roszczeo oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub 
dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
administratora. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia 
nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes 
Administratora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (art. 6 
ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako 
„Rozporządzenie”),  w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi 
roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania 
wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest 
wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO). 

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec 



przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostad 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeo, jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony przed 
takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w 
zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Dane osobowe Uczestników Konkursu w 
postaci zamieszczonych przez nich  postów wraz ze swoim profilem w serwisie Facebook 
będą przetwarzane w ramach Profilu Next -Film przez czas określony przez Uczestnika - 
każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąd post. Dane osobowe zwycięzców, 
zgodnie z którymi należy zrealizowad nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeo wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia 
obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
w związku z przekazaniem nagrody. 

17. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi 
przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z 
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.  

18. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia  

19. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.  Podanie danych w 
zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych 
zgodnie, z którymi należy doręczyd nagrodę jest potrzebne do wydania nagrody. 

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.10.2022 i obowiązuje w czasie trwania 
Konkursu.  

 


