
Regulamin Serwisu: komentarz w „Szkle kontaktowym” 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. TVN S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 
KRS: 0000213007 zwana dalej „TVN” lub „Organizator” jest organizatorem 
serwisu (dalej „Serwis”) związanego z przesyłaniem komentarzy do audycji 
„Szkło kontaktowe” w programie TVN24. 

2. Serwis będzie prowadzony od 1 stycznia 2011r do odwołania.  
3. Celem Serwisu jest promocja audycji „Szkło kontaktowe”, zwanej dalej 

„Audycją”.  
5. Udział w Serwisie moŜliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci 

Orange, T-Mobile, Play i Plus. 
6. Pracownicy TVN S.A., Assecco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel 

S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. oraz członkowie ich 
najbliŜszych rodzin nie mogą brać udziału w Serwisie. 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w Serwisie 
1. Uczestnikami Serwisu mogą być osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania 

przewidziane niniejszym Regulaminem.  
2. Aby wziąć udział w serwisie naleŜy przesłać przez SMS swój komentarz do 

tematu poruszanego w Audycji. 
3. Aby wziąć udział w Serwisie za pośrednictwem telefonu komórkowego naleŜy 

wysłać SMS o treści Sk.[komentarz] pod numer 7124. Po zarejestrowaniu się w 
systemie nadawca SMS-a staje się UŜytkownikiem Serwisu.  

4. Opłata za kaŜdy wysłany SMS wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT). 
 
 

§ 3 
Przebieg Serwisu 

1. Aby wziąć udział w Serwisie naleŜy wysłać SMS o treści Sk.[komentarz] pod 
numer 7124. 

2. Wybrane, odpowiadające tematowi i kontekstowi Audycji komentarze mogą być 
wyemitowane podczas trwania Audycji na scrollu. 

3. Prowadzący Audycję mogą w jej trakcie kontaktować się telefonicznie z 
wybranymi uŜytkownikami na numery telefonów z których UŜytkownicy 
przesyłają komentarze. 

4. Przystępując do Serwisu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w § 2 
niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraŜa zgodę na:  

 a) wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku, 
 głosu i/lub wypowiedzi dla potrzeb emisji Audycji oraz dla celów promocji i 
 reklamy programu TVN 24 lub Organizatora, 
 b) wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora ze 
 swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi oraz 
 zarejestrowanych (utrwalonych) utworów i/lub artystycznych wykonań w zakresie 
 wymienionych poniŜej pól eksploatacji. 
5.      Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 odnosi się do wszystkich znanych pól 
 eksploatacji, a w szczególności do: 
 a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, 
 na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
 b) wprowadzania do obrotu, 
 c) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 
 d) wystawiania i/lub wyświetlania, 
 e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub 



 multimedialnej, 
 f) najmu i/lub uŜyczania, 
 g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej 
 przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity, 
 h) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform 
 cyfrowych), 

 i)publicznego udostępniania w taki sposób aby kaŜdy miał dostęp w czasie i 
 miejscu przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach 
 dowolnych usług telekomunikacyjnych), 
 j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych. 

6.    Zezwolenie, o którym mowa powyŜej, obejmuje równieŜ zgodę na wykonywanie 
przez Organizatora praw zaleŜnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani 
terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów 
innych państw. 

7.   Uczestnik nie moŜe w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w swoim 
komentarzu i/lub wystąpieniu wykonanym na cele Serwisu, jakichkolwiek 
towarów, usług i/lub podmiotów. 

8.  Komentarze nie mogą zawierać słów, sformułowań, treści wulgarnych lub 
obraźliwych. W przypadku wystąpienia tego typu treści Jury Konkursowe ma 
prawo nie zakwalifikować komentarza do Konkursu, o którym mowa w § 4 
regulaminu. 

 
§ 4 

Konkursy organizowane w ramach Serwisu 
 

1. W ramach Serwisu okazjonalnie mogą być organizowane konkursy. W ramach 
Konkursu mogą być przyznawane nagrody. 

2. Konkursy będą związane z komentarzami przesyłanymi przez UŜytkowników Serwisu 
do Audycji. JeŜeli Organizator nie określi inaczej, Konkursy będą polegać na wyborze 
przez Jury konkursowe najciekawszych komentarzy przesyłanych do Audycji. 

3. Jury składające się z przedstawicieli Organizatora będzie obradować po zakończeniu 
Konkursu kaŜdorazowo ogłaszanego w Audycji. Werdykt jury zostanie podjęty zwykłą 
większością głosów. 

4. Ze wszystkich obrad Jury zostaną sporządzone protokoły, zawierający opis działania, 
głosowania oraz rozkład głosów Jury. Protokół będzie dostępny w siedzibie 
Organizatora. 

5. Przyznanie przez Jury nagrody zostanie potwierdzone Zwycięzcom w trakcie połączenia 
telefonicznego, zainicjowanego przez Organizatora Konkursu. 

6. W chwili połączenia telefonicznego uczestnik poda dane, o których mowa w § 2 ust. 6 
Regulaminu, potrzebne do weryfikacji i ustalenia osoby UŜytkownika. 

7. Próba uzyskania połączenia z UŜytkownikiem Serwisu na numer telefonu z którego 
przesyłał wiadomości SMS w Konkursie podejmowana jest nie więcej niŜ trzykrotnie, 
przy czym za kaŜdym razem oczekiwanie na połączenie nie moŜe przekroczyć sześciu 
sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy 
sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyŜej wymienionych sygnałów 
lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niŜ 
dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego 
połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. 

8. JeŜeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z 
UŜytkownikiem połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie 
zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie – kwalifikacja uczestnika 
zostanie anulowana całkowicie - i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej 
osobie, spełniającej wymogi procedury opisanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Ta 
procedura jest ponawiana aŜ do momentu rozdysponowania wszystkich nagród 
przewidzianych w Konkursie. 

 



§ 4 
Nagrody 

1. W przypadku organizowania Konkursu w Audycji kaŜdorazowo będzie podawana 
informacja o liczbie i rodzaju nagród w Konkursie. 

2. Nagrody wygrane w Konkursie zostaną wysłane zwycięzcom na koszt 
Organizatora albo odebrane przez zwycięzców w terminach i miejscach 
wskazanych przez Organizatora.  

3. Zwycięzcy nagród w Konkursie w kaŜdym przypadku osobno zostaną 
poinformowani czy nagrody podlegają lub nie podlegają opodatkowaniu. 

4. JeŜeli Zwycięzca w terminie określonym w ust. 2 powyŜej, nie odbierze nagrody 
lub Organizator nie będzie w stanie skontaktować ze Zwycięzcą w ciągu tego 
terminu, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

5. Warunkiem wydania nagrody, gdy podlega ona opodatkowaniu, jest uiszczenie 
przez Zwycięzcę naleŜnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości 
brutto tej nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 5 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje związane z Serwisem i/lub Konkursem mogą być kierowane do 

Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: TVN, ul. Wiertnicza 166, 
02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Serwis i/lub Konkurs 
Komentarz w „Szkle kontaktowym”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest 
Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora. 

2. W przypadku przesłania reklamacji złoŜonej za pośrednictwem poczty, decyduje 
data doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

3. Reklamacje złoŜone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję 
Sprawdzającą nie później niŜ w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 
poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez 
Komisję Sprawdzającą. 

5. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których 

korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Serwisie.  
 

§ 6 
Publikacja Regulaminu  

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu moŜna się zapoznać w 
siedzibie Organizatora (ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa) oraz na stronie 
www.tvn24.pl 

 
 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora  
(TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa), wyłącznie w celu i zakresie 
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji 
Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego 
podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) 
zwycięzcy Konkursu, w tym równieŜ w ramach Audycji - nie dłuŜej niŜ przez 
okres  przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

2.  Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 



3.  Organizator konkursu nie będzie przekazywał Danych osobowych innym 
podmiotom. 

4.    Organizator Konkursu moŜe zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyraŜenie zgody 
na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów 
wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik 
wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie 
zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. 
O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu będzie poinformowany.  

5.    Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz 
do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane Ŝądanie 
zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych naleŜy kierować do Organizatora na 
adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. 

6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. JednakŜe nie podanie Danych 
osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu moŜe 
prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.  

7. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru Nagrody, 
podania swoich Danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie 
Organizator zapewnił dostęp do skrzynki mailowej: gsm@tvn.pl. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Serwisie i Konkursie oznacza wyraŜenie zgody na warunki 
 niniejszego Regulaminu. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a takŜe 
 przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Serwisu i/lub 
 Konkursu z waŜnych powodów. 
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
 Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony 
 dla publikacji Regulaminu. 
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje 
 Organizator Serwisu i/lub Konkursu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których 
 korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Serwisie i/lub Konkursie. 
6. Wysłanie SMS-a przez osobę biorącą udział w Serwisie jest traktowane jako  

wyraŜenie zgody na otrzymywanie informacji o rozpoczęciu nowego Serwisu i/lub 
Konkursu Organizatora. 


