
 
REGULAMIN PROMOCJI „z Blikiem zobaczysz więcej!” 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE  
1. Organizatorem Promocji jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 
49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem 
zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300 zwana danej „Organizatorem”  
2. Partnerem Promocji jest Polski Standard Płatności Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. rtm. W. Pileckiego 65, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, o kapitale zakładowym w wysokości 
129 654 000 zł, NIP 521-366-44-94, zwany dalej „Partnerem”.  
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI  
1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci serwisu http://vod.pl/ którzy dokonają zakupów w serwisie http://vod.pl/ 
wykorzystując w tym celu udostępniony w serwisie możliwość dokonania płatności wybierając formę płatności BLIK, 
(„Uczestnicy”). Partner jest prowadzącym system płatności BLIK i schemat płatniczy BLIK na podstawie zezwolenia 
Narodowego Banku Polskiego.  
2. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości: 10% dla filmów płatnych dostępnych w serwisie Premium od ceny 
detalicznej brutto. Rabat zostanie naliczony po wybraniu jako formy płatności BLIK w serwisie vod.pl. Promocja jest 
prowadzona na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.  
3. Zniżkami będą objęte wybrane Filmy dostępne w serwisie vod.pl, przy czym Organizator zastrzega możliwość wykluczenia 
z zakresu Promocji do 15 % filmów dostępnych w Serwisie VOD)  
4. Warunki i zasady składania zamówień, realizacji usług, płatności, dostawy oraz reklamacji w serwisie vod.pl określa 
Regulamin zakupów dostępny pod adresemhttps://vod.pl/pomoc/regulamin/dfc7chj. Korzystanie z Promocji i zakup 
dostępu do filmów w serwisie vod.pl wymaga akceptacji powyższego regulaminu oraz niniejszego regulaminu promocji.  
§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI  
1. Promocja trwa od dnia 22.04.2020 roku do dnia 22.05.2020 roku lub do wyczerpania puli wartości zniżek wynoszącej 
łącznie 60 000 złotych. Wyczerpanie puli zniżek przed upływem terminu Promocji (tj. 22.05.2020) oznacza wcześniejszy 
koniec Promocji.  

2. O wyczerpaniu puli zniżek Organizator poinformuje odrębnym komunikatem w serwisie vod.pl podając informację o 
wcześniejszym zakończeniu Promocji wskutek wyczerpania się puli zniżek.  
 
§ 4. DANE OSOBOWE  
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator.  
2. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Promocji, przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji podane przez 
niego w związku ze skorzystaniem z Promocji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) i (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w Promocji a osobie podającej dane przysługuje 
prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych. 
Uczestnikowi przysługuje także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją Uczestnika, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.puodo.gov.pl). Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z 
celem przetwarzania wskazanym ust. 2 wyżej przez okres trwania Promocji, zaś po jej upływie w celu ustalenia lub 
dochodzenia lub obrony roszczeń.  
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej http://vod.pl/.  
3. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności za usługi oferowane w serwisie http://vod.pl/ z wykorzystaniem systemu 
płatności mobilnych BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku 
będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność w za pomocą systemu płatności mobilnych 
BLIK. Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym 
regulaminem rozpatrywania reklamacji obowiązującym w banku.  
4. Reklamacje dotyczące spraw związanych z realizacją Promocji powinny być zgłaszane do Organizatora pisemnie lub drogą 

elektroniczną na adres: kontakt@vod.pl 


