
Regulamin głosowania w aplikacji „Kino Letnie" 

 

1. WARUNKI OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem głosowania w aplikacji „Kino Letnie” („Głosowanie”) jest PR Inspiration 

Sp. z o.o. pl. Wolnica 13/14, 31-060 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. Krakowa, Wydział IX Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000822014, nr NIP 676 25 75 966 (zwanym 

dalej: „Organizator”). 

1.2. Właścicielem aplikacji „Kino Letnie” („Kino Letnie”) jest: Galeria Krakowska, ul. Pawia 

5, 31-154 Kraków. 

 

1.3. W trakcie trwania Głosowania treść Regulaminu będzie dostępna w aplikacji: 

http://kinoletnie-gk.pl/ oraz w siedzibie Organizatora. 

1.4. Warunki uczestnictwa w Głosowaniu określone są w niniejszym Regulaminie 

Głosowania („Regulamin”), a każde głosowanie Uczestników na warunkach określonych w 

Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnicy zapoznali się z treścią 

Regulaminu i go akceptują. 

1.5. Głosowanie w ramach akcji „Kino Letnie” jest organizowane na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy głosują na filmy, które będą wyświetlane podczas 

akcji „Kino Letnie”, organizowanej przez Galerię Krakowską za pomocą aplikacji dostępnej 

na http://kinoletnie-gk.pl/. 

2. CZAS TRWANIA 

 

2.1. Dokładny czas rozpoczęcia Głosowania  liczony jest od momentu opublikowania 

informacji o tym na tablicy strony: http://www.facebook.com/galeria.krakowska. 
 

2.2. Głosowanie trwa do 15.08.2022 r. do godz. 15.00. 

 

2.3. Uczestnicy mogą oddać na każdy film jeden głos dziennie. 

 

2.4. Film, który do 26.07 do godz. 15.00 uzyska największą liczbę głosów zostanie  

wyświetlony 30 lipca 2022 r. podczas akcji „Kino Letnie”.  

 

2.5. Film, który w każdy następny poniedziałek – począwszy od 1 sierpnia, do godz. 

15.00 uzyska największą liczbę głosów będzie wyświetlony podczas akcji „Kino Letnie” 

podczas kolejnych seansów. 

3. UCZESTNICY KONKURSU 
 

3.1. Uczestnikiem akcji „Kino Letnie” może być dowolna osoba, która ukończyła 16 lat i 

posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com. 

 

4. ZASADY 

 

4.1. Głosowanie na filmy, które będą wyświetlane podczas akcji „Kino Letnie” odbywa się 

za pośrednictwem aplikacji http://kinoletnie-gk.pl/. Biorąc udział w Głosowaniu, osoba 

wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem akcji („Uczestnik”). 

http://kinoletnie-gk.pl/
http://kinoletnie-gk.pl/
http://www.facebook.com/galeria.krakowska
http://kinoletnie-gk.pl/


4.2. Na każdy z filmów wymienionych w aplikacji Uczestnik może zagłosować raz dziennie. 

 

4.3. Aby wziąć udział w Głosowaniu, Uczestnik musi zaakceptować Regulamin. Przesłanie 

zgłoszenia w ramach Głosowania jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4.4. Głosowanie na film, który będzie emitowany 30 lipca kończy się w dniu 26 lipca o 

godz. 15.00. Tym samym zwycięski film zostanie usunięty z aplikacji i nie będzie można 

na niego głosować. Głosowanie na film, który będzie emitowany 6 sierpnia 2022 r. kończy 

się 1 sierpnia o godz. 15.00. Zakończenie głosowania na film, który będzie wyświetlany 

13 sierpnia kończy się 8 sierpnia o godz. 15.00. Emisja filmu 20 sierpnia - zakończenie 

głosowania 15 sierpnia o godz. 15.00. 

4.5. Zwycięski film zostanie usunięty z aplikacji, nie będzie możliwości ponownego 

głosowania. 

4.6. Czas Głosowania jest rejestrowany przez aplikację. 
 

4.7. Wyniki Głosowania będą ogłoszone          na stronie 

http://www.facebook.com/galeria.krakowska. 
 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 
 

5.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest PR 

Inspiration Sp. z o.o. pl. Wolnica 13/14, 31-060 Kraków, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. Krakowa, Wydział 

IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000822014, nr NIP 676 25 75 

966 (zwanym dalej: „Organizator”). 

5.2. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Głosowania zostaną 

usunięte. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku 

znajduje odpowiednie zastosowanie art. 2 ust. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 

5.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Głosowaniem. 

 

5.4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

5.5. Podanie danych przez osoby uczestniczące w Głosowaniu ma charakter dobrowolny. 

Uczestnikom Głosowania przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich 

poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, 

co do ich przetwarzania przez Organizatora. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
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wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wszelkie 

oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: 

konkursy@prinspiration.pl lub w siedzibie Organizatora. 

5.6. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Głosowania jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Głosowania opisanych w Regulaminie. 

6. INNE POSTANOWIENIA 

 

6.1. Organizator informuje, że Głosowanie nie jest w żadnym zakresie sponsorowane, 

wspierane, administrowane, ani stowarzyszone z portalem www.facebook.com. Facebook 

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z 

siedzibą przy 1601 s.California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez 

uczestników Głosowania są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi 

www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie, w celu przeprowadzenia 

Głosowania przez Organizatora. 

6.2. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne. 
 

6.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Głosowania 

wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez 

Uczestnika zasad Regulaminu Głosowania, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć 

danego Uczestnika z Głosowania. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie 

będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z 

Głosowania. 

6.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Głosowaniu w ramach akcji „Kino Letnie”, związane 

z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: 

konkursy@prinspiration.pl. 

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Głosowania bez podawania 

przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Głosowaniu. 

6.7. Niniejsze Głosowanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o 

grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.) 

6.8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator Głosowania w ramach akcji „Kino Letnie”. 
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