REGULAMⅢN PROGRAMU LOJALNOScIOWEGO

PODROZuJ Z MZK
量.

Rca雌は章or.

Realizator programu jest Mi車vki Zaklad Komunikacyjny w Kedzierz)mie‑KoZlu
SP6批a z ograniczo喝

odpowiedzia血oSciq z siedzib雀

W K?dzierzy址e‑KoZfu

PrZy ul. Kozielskiej 2, 47‑224 Kedzier乙yn‑KoZle zarejestrowang w Krajowym

Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad RQjonowy w Opolu, VIⅡ Wydzial

Gospodarczy pod

劇merem KRS OOO395147, NIP

749208

69

32, REGON

1 614 1 1646, ZWany dalej Reali2atOrem..
II.

Postanawienia og6血e.
l. Progra皿roZPOCZyna Si? 1 l marca 20I9 roku.

2. Realizator皿a PraWO Zakohczy6 program w dowolnym momencie bez wskazywahia

uzasadnienia.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywaI￨ia zrian w Reg山aminie. Wszelkie

Zhliany w Regulaminie beda zglaszane na stronie intemetowej Wmv.mzkkk.pl
OraZ W Siedzibie Realizatora.
IⅡ.

Warunki uczestnict▼ya W Programie.

1. Zadariem Uczes血ik6w jest zakup bilet6w na wyjandy miedzymiastowe
i mi?dzynarodowe w kasach biletowych oraz pu血uch kontroli czasu. Za kazde

vydane 50 zI Uczestnik otrrfue naklejke na kart? lQjalnostioⅥ崎na Okaziciela.
Kar吟lQjalno§ciowa Uczestnik ‑ Okaziciel otrzymuje w momencie zakupu biletu

na wカazd mi?dzymiastowy lub miedzynarodowy. Za zebranie na ka唯10 naklejek,
Uczestnik uzyskuje prawo do skorzystania ze zniZki w wysoko§ci 50 z書pray koIQjnym

ね血pie.
2. UstaIona znizka nie podlega wyma血e na I.6wnowartost w got6wce ani wymlanle

na im脅nagrod争
3. Reali狙tOr nie ponosi odpowiedzialnoSci za niemo血oS6 0dbioru z[lizki z przyczyn

IeZacych po stronie Uczes血ik6w.

重V・

ReⅢaⅢaqie.

1. Wszelkie reklama匂e dotyczqce sposobu przaprowadzenia Progranu, mOga by6

Pisemnie zgまaszane przez caly okres trva血a programuつnie IX5血iej jednck ni2 I4 dni
Od daty zako丘czenia programu (decydlje data stempla pocztowego) na adres
Realizatora. Pise皿na reldamapja powinna zawiera6 i血もnaZwisko, naZW? i adres

Uczes血ika jck r6wniez opis i pow6d reklama箪i by6 pr鷲s書ana listem pol∞Onym
na adres Reali2atOra. Foma pisemma zastrzezona jest pod rygorem niewa血o§ci.

Reklam4e rozpatrywane b9da przez Reali2atOra W teminie 14 dni od dnia ich
OtrZym狐ria. Rekl

血thacy zostanie powiadomiony o decy埼i Rea鵬zatora ￣Iistem

POleconym w teminie 7 dni od daty po(彊cia decy卒ii.

V.

Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roxporz車Zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 k

vie血ia 2016 r. w aprawie ao血ony os6b fizyc狐yCh w zwiqz血

Z PrZetWarZaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95I46/WE (Og6lne rozporzrfue o oc血onie

danych)(Dz・ Urz. UE L l 19), dal匂RODO:
. Administratorem danych osobowych jest MZK w Kedzierzynie‑Ko裏山ap.

Z Siedziba przy ul. Kozielska 2 47‑224 K?dzierzyn‑KoZle;

. Inspektorem danych osobowych jest PaIli Dorota O髄nowska,

email:iod@mzkkk.pl tel.‥ 774835252
2. Cel i zakres Zbierania danych ‑ dane osobowe be垂przetwanme na podstawie

a.rt. 6 ust. 1 1it. C RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbqlne wy書apznie w celu
rozpatrzenia ewentunhQj reklama轟

4. Przyst餌州南do programu, Zg霊asz斬cy reklama魂wyraZ車q pise皿ng ZgOd?
皿PrZetWarZanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz脅dzenia

Parla皿entu Europ句skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pIZetWarZaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyiektywy
95/46/WE (og61ne rozperz得dzenie o oc血onie danych)(Dz. Urz. UE L l19)
na potrzeby ko血ursu i be垂przechowywane do 3 1 grudnia 201 9 roku.

5. Zgまas2勾細m reklama(衰przys血guje prawo dostepu (ZgOdnie z art. 15 RODO)

i kontroli do treSci swoich danych, ich poprawiania ich uzupehiania (ZgOdnie z art.
16 RODO) oraz usuniecia danych (ZgOdnie z art. 17 RODO).
6. MZK w K?dzieⅨyhie‑Ko乞Iu sp. z o.o. ponosi peha ogiviedzialnoS6 za nanlSZenie

RODO lub ich przetwarzanie dla ∞16w imych ni乞Okre乱one postanowieniami

niniej szego Regulaminu.
VI.

Postanowienia ko血cowe
l. Regulamin dostepny jest w siedzibie Realizatora, Pu止血。h kontroli czasu, kasach

bi宣etowych oraz na s億O血e wvw.皿Zkkk.pl. Wsaystkie treSci zawarte w materialach

reklanowo‑PrOmOCy担yCh m斬charakter jedynie infomacyjny. Moc prawna m斬
jedynie postanowienia Regula血nu. W ranach Programu ReaIizator ma prawo

przeprowadza6 dodatkowe akqje promocyjne. W kwestiach nieuregulowanych
w Reg山aminie m秘ZastOsoWanie przepisy kodeksu cywi血ego. Niniejsza werEia
Reg山aninu wchodzi w zycie w 1 1.03.2019 r.

2. Wz6r karty IQjalnofoiowej oraz naklejki okresta zalapznik do inQjszego regulaminu.
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