
Regulamin Konkursu „Klub Gracza TVN” 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy pod nr KRS: 

0000374849 zwana dalej „Organizatorem” oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

Krajowy Rejestrowy pod nr KRS: 0000213007 zwana dalej „TVN” są 

współorganizatorami konkursu „Klub Gracza TVN” (dalej „Konkurs”).  

2. Konkurs jest prowadzony od dnia 15 sierpnia 2013r. 

3. Udział w Konkursie możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci T-

Mobile, Orange, Plus i Play. 

4. Pracownicy TVN Media Sp. z o.o., TVN S.A., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z 

o.o., Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o. i Digital Virgo S.A. oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające telefon w sieci T-Mobile, 

Orange, Plus i Play, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.  

2. Przystąpienie do „Klubu Gracza TVN” zwanego dalej Konkursem polega na: wyrażeniu 

zgody na uczestnictwo w Klubie, na otrzymywanie informacji o konkursach 

organizowanych przez Organizatora i na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych w ramach „Klubu Gracza TVN”. Uczestnik jest identyfikowany przez numer 

telefonu komórkowego. 

3. Przystąpienie do „Klubu Gracza TVN” tzn. uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości SMS/MMS od Organizatora i/lub 

innych podmiotów. Zgodę wyraża się przez przesłanie SMS-a o treści 

TVN.TAK.IMIE.NAZWISKO wysłaną pod numer 80555. Aktywnym Uczestnikiem 

Konkursu zostaje się po wysłaniu SMS-a z wyrażeniem zgody. 

4. Rezygnacja z udziału w Konkursie jest równoznaczna z zakończeniem otrzymywania 

informacji SMS/MMS od Organizatora oraz naliczania punktów Uczestnikowi. Aby 

zrezygnować należy wysłać hasło TVN.STOP pod numer 80555. W takim przypadku do 

Uczestnika nie będą wysyłane kolejne wiadomości SMS aż do ponowienia jego 

aktywności w ramach Konkursu. 

5. Z jednego numeru telefonu komórkowego może brać udział w Konkursie tylko jeden 

Uczestnik, ten, którego imię i nazwisko figuruje przy zgodzie na udział w „Klubie Gracza 

TVN”. 

6. SMS wysłany pod numer 80555 jest bezpłatny dla wysyłającego. 

 

§ 3 

Uczestnictwo w „Klubie Gracza TVN” 

1. Od dnia 15 sierpnia 2013r każdy kto wysyła poprawnego SMS-a lub MMS-a, w ramach 

konkursów organizowanych przez Organizatora, otrzyma od Organizatora trzy SMS-y: 

jeden z informacją o „Klubie Gracza TVN”, drugi o możliwości przystąpienia do niego 

przez wyrażenie zgody w SMS-ie zwrotnym i trzeci o nazwie i usytuowaniu 

administratora danych.  

2. Każdy SMS przysłany na numer 80555 zostanie zmoderowany pod kątem poprawności 

wyrażenia zgody oraz podania imienia i nazwiska. Nadchodzące SMS-y będą 

wprowadzane do bazy z informacją zwrotną o ich przyjęciu i moderowane przez 

przedstawiciela Organizatora w ciągu 72 godzin od momentu wpłynięcia SMS-a. 

3. Jeżeli kontrola poprawności przesłanych danych wypadnie niekorzystnie, tzn. brak będzie 

wyraźnie wyrażonej zgody lub imię i/lub nazwisko będzie brzmieć niewiarygodnie to taka 

zgoda nie zostanie uznana, a do użytkownika zostanie odesłany SMS z powtórna prośbą o 

poprawne wyrażenie zgody i podanie imienia i nazwiska. 



4. Jeżeli po powtórnym przesłaniu zapytania o wyrażenie zgody i podanie imienia i 

nazwiska otrzymana przez Organizatora wiadomość nie będzie spełniać warunków 

poprawności, otrzymane dane użytkownika nie zostaną zapisane w bazie „Klubu Gracza 

TVN”. 

5. SMS-y po weryfikacji z poprawnie wyrażoną zgodą i zapisanymi danymi osobowymi 

zostaną zarchiwizowane w bazie. 

6. Zarchiwizowane dane użytkowników po pozytywnej weryfikacji stają się rekordami bazy 

konkursu „Klub Gracza TVN” i w związku z tym podlegają wszystkim prawom i 

obowiązkom określonym przez Ustawę o ochronie danych osobowych i Ustawie o 

świadczeniu usług droga elektroniczną. 

 

§ 4 

Przebieg Konkursu, wyłanianie zwycięzców 

1. Konkurs polega na udzieleniu zgody na uczestnictwo i działanie w ramach „Klubu Gracza 

TVN” za co Uczestnik otrzyma pierwszy punkt wymienialny na nagrody. 

2. Każda osoba, która weźmie udział w Konkursie i zostanie Aktywnym Uczestnikiem 

Konkursu otrzyma nagrodę gwarantowaną Konkursu, którą jest dzwonek thrue tone na 

telefon komórkowy z tematem muzycznym z audycji „Dzień dobry TVN”. 

 

§ 5 

Zdobywanie punktów i punktacja 

1. Po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w „Klubie Gracza TVN” za każde zgłoszenie przez 

SMS, MMS na numery wymienione w par 6 ust 2 Uczestnikowi Konkursu będą 

przyznawane punkty zasadnicze (PZ). 

2. Po wyrażeniu zgody na uczestnictwo w „Klubie Gracza TVN” za każdy wysłany przez 

Uczestnika SMS na numery wymienione w par 5 ust 1 Uczestnikowi Konkursu będą 

przyznawane punkty klubowe (PK) oraz punkty klubowe-premiowe (PP). 

3. W celu liczenia i przechowywania zdobytych punktów dla każdego Uczestnika Konkursu 

prowadzone będzie konto punktowe. Każde konto punktowe posiada stronę MA i 

WINIEN. 

4. Strona MA gromadzi zapisy: zdobytych punktów z możliwą do ustalenia informacją o 

dacie i godzinie zdobycia punktów, nazwie konkursu, serwisu lub innej akcji w ramach 

której SMS został wysłany lub odebrany. 

5. Strona WINIEN gromadzi zapisy: wykorzystanych punktów za odebrane nagrody wraz z 

możliwą do ustalenia informacją o dacie, godzinie i okoliczności wykorzystania punktów. 

6. W wiadomościach zwrotnych Uczestnik będzie informowany o przyroście swojego salda 

punktowego, ale nie o jego stanie. Uczestnicy mogą sprawdzać swoje konto punktowe 

wysyłając SMS o treści: SALDO pod 80555, na który to SMS system konkursowy odsyła 

SMS zawierający aktualne saldo konta punktowego. Saldo punktowe naliczane jest raz 

dziennie, w godzinach nocnych. Każdy Uczestnik może przekazać zdobyte przez siebie 

punkty innemu Uczestnikowi. W tym celu powinien wysłać SMS o treści: 

TVN.PRZEKAZ.48aaaaaaaaa.bbbb, gdzie w miejsce liter aaaaaaaaa w przykładzie 

powinien podać numer telefonu na który chce przekazać swoje punkty, a w miejsce liter 

bbbb w przykładzie liczbę punktów jakie chce przekazać. 

7. Punkty naliczane są Uczestnikom od chwili wyrażenia zgody na uczestnictwo w „Klubie 

Gracza TVN” czyli od rozpoczęcia udziału w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania i naliczania punktów. 

O każdej zmianie zasad Organizator poinformuje w trybie aneksu do niniejszego 

Regulaminu. Zmiana co do przyznanych punktów nie będzie obowiązywać wstecznie. 

9. Przy rezygnacji z udziału w Konkursie zostaje przerwane naliczanie punktów, konto 

Uczestnika staje się nieaktywne, a zebrane punkty pozostają zachowane i możliwe do 

wykorzystania lub zadysponowania przez 6 miesięcy od daty rezygnacji. Po tym okresie 



ulegają utracie. W przypadku ponownej chęci przystąpienia do Konkursu po upływie 6 

miesięcy od rezygnacji punkty naliczane będą od początku. 

 

§ 6 

Numery i punktacja 

1. Numery SMS przynależne Organizatorowi, na których za każde wysłanie wiadomości 

SMS przyznawane będą punkty klubowe, zasadnicze i/lub premiowe to: 7122, 7124, 

7222, 7226, 7322, 7326, 7327, 7526, 7922. 

2. Zasady przyznawania punktów określa poniższa tabela: 

Numer SMS Liczba punktów dla 

Uczestnika za wysłanie 

SMS 

7122, 7124, PZ: 1 

7222, 7226, PZ: 2 

7322, 7326, 7327, PZ: 3 

7526, PZ: 5 

7922, PZ: 9 

  

4. Punkty premiowe (PP) przyznawane są na specjalnych warunkach przy wybranych 

aktywnościach w ramach Konkursu i każdorazowo, osobno określane. 

 

§ 7 

Nagrody i warunki ich przyznawania 

1. Każda osoba, która weźmie udział w Konkursie i zostanie Aktywnym Uczestnikiem 

Konkursu otrzyma nagrodę gwarantowaną Konkursu, którą jest dzwonek thrue tone na 

telefon komórkowy z tematem muzycznym z audycji „Dzień dobry TVN”. 

2. W przypadku nagród odpowiadających określonej liczbie punktów istnieje możliwość 

wyboru nagrody określonej dla liczby punktów oraz możliwość nie podjęcia nagrody za 

mniejszą liczbę punktów w celu uzyskania większej liczby punktów uprawniającej do 

odebrania pokaźniejszej/wartościowszej nagrody.  

3. Zgromadzone w Klubie Gracza TVN punkty można wymieniać na nagrody. Aby odebrać 

nagrodę za posiadaną liczbę punktów należy wysłać pod 80555 SMS o treści określonej 

dla nagrody na posiadanym przez Uczestnika poziomie punktowym zgodnie z tabelą w 

ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku nagród przesyłanych pocztą Organizator 

skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia jego adresu pocztowego. 

4. Uczestnik może wymienić punkty na nagrody. Liczbę punktów uprawniających do 

otrzymania nagrody określa poniższa tabela: 
Liczba punktów Nagroda Maska do przesłanie w momencie 

nabycia uprawnień do nagrody  

100 Serwis SMS TVN.SERWIS.opis wskazujący o który z 

serwisów Organizatora chodzi 

250 Tapeta TVN.TAPETA.opis wskazujący o którą z 

tapet Organizatora chodzi 

500 Dzwonek true tone – true thone TVN.DZWONEK.opis wskazujący o 

który z dzwonkow Organizatora chodzi 

1.000 Gadżet TVN.GADZET.opis wskazujący o który z 

gadżetów  chodzi 

2.500 Płyty DVD z 1 sezonem serialu TVN TVN.SEZON.opis wskazujący o który z 

sezon serialu  chodzi 

10.000 Płyty DVD z całym sezonem serialu TVN TVN.SERIAL.opis wskazujący o który z 

seriali chodzi 

 

5. Lista nagród określonych dla punktów jest ogłaszana na czas określony i obowiązuje w 

tym czasie oraz do wypełnienia zobowiązań do których uczestnicy nabyli uprawnienia w 

czasie obowiązywania listy. Po upływie terminu obowiązywania listy nagród, Organizator 

wymienia punkty na nagrody z aktualnie obowiązującej listy.  



6. Organizator może zaproponować Uczestnikom Konkursu wymianę punktów na nagrody 

inne aniżeli wskazane w aktualnie obowiązującej liście nagród. 

7. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne nagrody ani na jej równowartość pieniężną. 

Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody 

pozostają własnością Organizatora. 

8. W przypadku nagrody będącej produktem multimedialnym Uczestnikowi przysługuje 

wyłącznie prawo do wykorzystywania tego produktu w ramach użytku osobistego. 

9. Uczestnicy Konkursu, którzy wygrają nagrodę gwarantowaną Konkursu otrzymają SMS 

zwrotny i zakładkę WAP z linkiem do dzwonka/tapety itp. który jest nagrodą. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez użytkownika, które 

wynikają z wysłania wiadomości SMS o błędnej treści lub pod zły numer, nie otrzymania 

wiadomości zwrotnej będącej wynikiem wyłączonego telefonu bądź przebywania 

użytkownika poza zasięgiem sieci GSM a także dodatkowych opłat naliczanych przez 

Operatorów GSM. 

11. Produkty multimedialne w postaci dzwonków są chronione prawami autorskimi. Ich 

wykorzystanie w sposób inny niż przewidziany w licencji (w szczególności 

rozpowszechnianie aplikacji komercyjnie) jest zabroniony. 

12. Otrzymanie nagród będących produktami multimedialnymi może odbyć się tylko na 

telefon mający konfigurację zdolną do transmisji danych oraz połączeń WAP. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości pobrania nagrody z powodu złej 

konfiguracji WAP lub niewłaściwej konfiguracji transmisji danych. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody w 

postaci produktu multimedialnego w sytuacji, gdy użytkownik będzie poza zasięgiem 

sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem okresu ważności 

wiadomości. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych jest TVN Media sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wiertniczej 166 w 

Warszawie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą dla potrzeb realizacji, 

rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród oraz w celach marketingowych, w tym 

również na przekazywanie za pomocą SMS-ów informacji handlowych przez TVN Media 

sp. z o.o.. lub podmioty z nim współpracujące, a w szczególności o innych konkursach. 

2. Uczestnicy o których mowa w niniejszym Regulaminie wyrażą zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród 

głównych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

3. Dane osobowe podane podczas Konkursu mogą być przetwarzane przez Administratora 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne. 

5. TVN Media sp. z o.o. będzie nagrywał prowadzone z laureatem nagrody w Konkursie 

rozmowę telefoniczną w celu dodatkowego potwierdzenia udzielanej przez laureata zgody 

na przetwarzanie jego danych osobowych i realizację uprawnień określonych ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną . 

6. Dane Uczestników, którzy wyrażą na to zgodę będą wykorzystywane do celów 

marketingowych na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 

danych osobowych.   

7. W razie wykazania przez Uczestnika, którego dane osobowe dotyczą, ze są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo 

są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest zobowiązany, 

bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub 

stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, 

chyba ze dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, 

uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 

8. TVN Media sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Konkursu 

wiadomości zwrotnych zawierających informację o produktach własnych, w 

szczególności konkursach organizowanych przez TVN Media sp. z o.o. lub przy 



współudziale TVN, jak również na wysyłanie SMS-ów zwrotnych, zawierających 

hiperłącza do pobrania produktów multimedialnych w wersjach demonstracyjnych. 

9. TVN Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika 

Konkursu a w przypadku osób niepełnoletnich - rodzica lub prawnego opiekuna dziecka 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających 

wręczenie nagród  

 

§ 9 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres: TVN 

Media, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – 

Konkurs „Klub Gracza TVN”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja 

Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora. 

2. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą 

nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 

Sprawdzającą. 

 

§ 10 

Publikacja Regulaminu Konkursu 

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora i/lub TVN (ul. Wiertnicza 

166, 02-952 Warszawa) oraz na www.klub.tvn.pl. 

 


