
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji: „BellaKino” (dalej: Promocja) 
organizowanej przez: Media Impact Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie (kod: 02-672), ul. Domaniewska 52, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475673, z 
kapitałem zakładowym w wysokości 880.000,00 złotych, posiadającą numer REGON: 
146862814 oraz numer NIP: 5213655064, zwanej dalej: „Organizatorem” lub „MIP”. 
Promocja organizowana jest przez MIP na rzecz Toruńskich Zakładów Materiałów 
Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Żółkiewskiego 20/26, 
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011286, NIP 879-016-67-90, REGON 870514656, 
kapitał zakładowy w wysokości 2 640 000,00 zł wpłacony w całości. 
 

2. Promocja rozpoczyna się w dniu: 8.12.2017 roku od godziny 14:00 i trwa do: 7.01.2018 roku 
do godziny: 23:59 lub do wyczerpania puli 50 000 kodów promocyjnych. 
 

3. Promocja jest skierowana do użytkowników Portalu Onet i Serwisu VOD.pl.  
 

4. Promocja dostępna jest dla użytkowników, którzy na stronie bellakino.bella.pl podadzą swój 
adres e-mail w celu przesłania na ten adres kodu promocyjnego. Adres email przetwarzany 
będzie przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji wysyłki kodów promocyjnych 
wskazanych poniżej; a podstawą przetwarzania jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. 
Administratorem danych osobowych (adresu e-mail) uczestników promocji jest Organizator 
–Media Impact Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Domaniewska 52. Uczestnikowi promocji 
przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.  
 

5. Każdy uczestnik Promocji może podać na stronie wskazanej w ust. 4 wyłącznie jeden adres. 
Na każdy adres e-mail podany na stronie wskazanej w ust. 4 powyżej przesłane może być 
maksymalnie 5 kodów promocyjnych. 

 
6. W ramach niniejszej promocji każda osoba, która spełniła warunek określony w pkt 4 

powyżej, otrzyma promocyjne świadczenie w postaci kodu promocyjnego umożliwiającego 
odtworzenie na stronie https://vod.pl/bellakino jednego filmu spośród filmów wskazanych w 
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian w liście filmów, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć kodów już 
zrealizowanych (wprowadzonych w serwisie vod.pl). 

 
7. Użytkownik może odtwarzać filmy przy wykorzystaniu kodu promocyjnego: 

a) w Serwisie vod.pl na stronie www (w przeglądarce internetowej) oraz  
b) na urządzeniach mobilnych w technologii RWD lub w aplikacji mobilnej Serwisu VOD 

oferowanej przez Onet S.A. (jeśli jest dostępna dla danego urządzenia), dostęp w 
zakładce „moje bilety” oraz  

c) na Smart TV w aplikacji Serwisu VOD oferowanej przez Onet S.A. (jeśli jest dostępna 
dla danego urządzenia), dostęp w zakładce „moje bilety”.  

https://vod.pl/bellakino


W każdym wypadku odtwarzanie Filmów wymaga spełnienia warunków opisanych w 
Regulaminie Serwisu Vod.pl i realizowane jest wyłącznie w zgodzie z zawartymi w nim 
informacjami i ograniczeniami.  
Wskazane wyżej możliwości dotyczą wyłącznie odtworzenia Filmu. Kod Promocyjny 
możliwy jest do otrzymania wyłącznie na stronie www podanej w ust. 4 powyżej. 
 

8. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu Vod.pl i 
odbywa się na warunkach w nim opisanych. Odtworzenie Filmów w Serwisie Vod.pl możliwe 
jest wyłącznie na terenie Polski, przy łączeniu się z Serwisem Vod.pl z wykorzystaniem 
polskiego numeru IP (geoblokada).   
 

9. W każdym dniu obowiązywania niniejszej promocji w Serwisie vod.pl możliwe będzie 
uruchomienie z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego 20 000 (dwudziestu tysięcy) odtworzeń 
Filmów. 
 

10. Kod promocyjny nie podlegają zamianie na jego równowartość pieniężną. Kod nie może być 
przez uczestnika Promocji udostępniany odpłatnie ani nieodpłatnie osobom ani podmiotom 
trzecim. Zabronione jest również pozyskiwanie kodów promocyjnych poprzez 
wykorzystywanie automatycznych urządzeń, programów komputerowych lub w jakikolwiek 
inny sposób powodujących wprowadzanie na stronie podanej w ust. 4 powyżej adresów e-
mail nie wykorzystywanych przez osobę fizyczną lub adresów tworzonych sztucznie tylko na 
potrzeby pobrania kodu. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia kodów promocyjnych pozyskanych z 

naruszeniem niniejszego regulaminu. 
 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji należy zgłaszać na piśmie 
na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@vod.pl Reklamacja powinna 
zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 
wskazanego powyżej Organizatora. 
 

13. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie serwisu: https://vod.pl/bellakino i 

bellakino.bella.pl  oraz w siedzibie Organizatora. 
 

14.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega 
sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia 
ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie w jakim jest to 
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@vod.pl
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Lista filmów: 

  TYTUŁ ORYGINALNY TYTUŁ POLSKI  

1 A PROMISE NA ZAWSZE TWOJA  

2 THE GIVER 

DAWCA 

PAMIĘCI  

3 WORDS AND PICTURES WYPISZ, WYMALUJ .. MIŁOŚĆ 

4 I DON'T KNOW HOW SHE DOES IT JAK ONA TO TOBI 

5 MADAME BOVARY MADAME BOVARY 

6 LOVE IS THE DRUG MIŁOSNE ANTIDOTUM 

7 

LIZ THE FOXFAIRY AKA LIZA, A 

RÓKATÜNDÉR 

LIZA, LISIA WRÓŻKA 

8 IRRATIONAL MAN NIERACJONALNY MĘŻCZYZNA 

9 FOOTNOTE PRZYPIS 

10 ALBERT NOBBS ALBERT NOBBS 

11 

CHRISTMAS COMES HOME TO 

CANAAN 

ŚWIĄTECZNE ZAPROSZENIE 

12 THE NINE LIVES OF CHRISTMAS ŚWIĘTA Z PAZUREM 

13 GET SANTA UWOLNIĆ MIKOŁAJA  

14 RENCONTRE, UNE POŻĄDANIE 

15 PROMISE ME THIS OBIECAJ MI 

16 AVIS DE MISTRAL LATO W PROWANSJI  

17 TU VEUX OU TU VEUX PAS SEKS MIŁOŚĆ I TERAPIA 

18 CARTE BLANCHE  CARTE BLANCHE  

19 ŻYĆ NIE UMIERAĆ,  ŻYĆ NIE UMIERAĆ  

20 CHCE SIĘ ŻYĆ,  CHCE SIĘ ŻYĆ 

21 CÓRKI DANCINGU  CÓRKI DANCINGU  

22 PANIE DULSKIE PANIE DUSLKIE  

23 IN SECRET  W TAJEMNICY 

24 VIOLET VIOLET 

25 AS COOL AS I AM TAKA FAJNA JAK JA 

 

 


