Regulamin
Głosowanie SMS w Plebiscycie na najlepszy teledysk
„W drodze na Czerwony Dywan”
naantenie Red Carpet TV

&1
1. Organizatorem Głosowania SMS w (zwanego dalej „Głosowanie” lub/i „Plebiscyt”) w
Plebiscycie „W drodze na Czerwony Dywan” jest Red Carpet Media Group Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawia 32/34, KRS 0000384982; NIP:
5252505498; Regon: 142924369, zwana dalej Organizatorem.
2. Głosowanie SMSjest organizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od
dnia 04 maja 2020r. rozumianego jako dzieo rozpoczęcia przyjmowania głosów, do
dnia 31 maja 2020r. rozumianego jako dzieo zakooczenia przyjmowania głosów.
3. Głosowanie SMS/Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów Ustawy z
dnia 19 listopada 2009 roku Ustawy o Grach Losowych (Dz.U. z 2009, Nr 201, poz.
1540 z późniejszymi zmianami).
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Udział w Głosowaniu/Plebiscycie może wziąd pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolnośd do czynności prawnych, będąca właścicielem numeru telefonu
komórkowego działającego w sieci Operatora Telefonii Komórkowej prowadzącego
działalnośd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w Głosowaniu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości tekstowej pod numer
SMS Premium Rate o podwyższonej opłacie.
Aby wziąd udział w Głosowaniu należy wysład wiadomośd tekstową (SMS) o treści
wskazanej w instrukcji głosowania/informacji graficznej prezentowanej podczas
emisji teledysku na antenie telewizji Red Carpet, pod numer SMS Premium o
podwyższonej opłacie, tj.: pod nr SMS 71700 z opłatą 1zł netto za SMS oraz 1.23zł
brutto z VAT za każdą, jednostkową wiadomośd SMS wysłaną pod numer SMS 71700.
Uczestnictwo w Głosowaniu na charakter dobrowolny, każdy Uczestnik może wysład
dowolną ilośd głosów/SMS-ów.
Wysłanie wiadomośd SMS pod numer 71700 jest równoznaczne z akceptacją
postanowieo niniejszego Regulaminu.
Uczestnictwo w głosowaniu ma charakter dobrowolny.
Celem Głosowania SMS jest wybór trzech teledysków, które uzyskają najwyższą ilośd
głosów oddanych, tj. SMSów przesłanych przez Głosujących.
Wszystkie głosy oddane/SMSy zarejestrowane w Głosowaniu zgodnie z zasadami
określonymiw niniejszym Regulaminie, zostaną przeliczone na punkty procentowe.
Nadzór nad poprawnością Głosowania SMS sprawuje specjalna Komisja powołana
przez Organizatora.
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1. Regulamin Głosowania dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej od adresem www.red-carpet.pl
2. Reklamacje dotycza ̨ce Głosowanianależyprzesyłać listem na adres siedziby
Organizaotora: Red Carpet Media Group Sp. z o.o. ; 00-515 Warszawa; ul. Żurawia
32/34 z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w czasie
trwania Głosowania.
4. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą wprowadzane w postaci Aneksów
oznaczonych datą wprowadzenia oraz numerem kolejnym.
5. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od chwili opublikowania na stronie
internetowej pod adresem www.red-carpet.pl
6. Ewentualne zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania
głosów/SMSówzarejestrowanych przed tymi zmianami oraz nie powoduja ̨ obniżenia
ich rangi.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Głosowania/Plebiscytu, jego
przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a
przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływajac̨ ych na zawartośc ́
programową Red Carpet TV lub na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego
obsługujac̨ ego Głosowanie oraz sił natury uniemożliwiajac̨ ych przekazywanie sygnału
telewizyjnego niezbędnego do promowania Głosowania lub/iprzekazania wyniku
Głosowania na antenie Red Carpet TV.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestnikó w, w trakcie trwania
Głosowania, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na SMSy
przesłane przez Uczestnika na numer wskazany w materiałach promocyjnych.
Dodatkowe wiadomości SMS będa ̨ zawierały informacje o głosowaniu i możliwości
dobrowolnego udziału w innych serwisach organizowanych przez Organizatora lub/i
na zlecenie Organizatora, tj. plebiscytów, konkursów lub loterii SMS lub innych
aktywności, których zasady opisane będa ̨ w osobnych Regulaminach, o czym
Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości SMS przez Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiaz̨ ania kontaktu telefonicznego z
Uczestnikiem w celu przekazania informacji dotycza ̨cych Głosowania. Kontakt
telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu wiadomościzawierającej
informację na temat Głosowania. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem
ma wyła ̨cznie charakter informacyjny nie stanowi formy pozostawienia zgłoszenia w
Głosowaniu. Przystąpienie do Głosowania następuje w sposób opisany w § 2
Regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wysłania wiadomości SMS
przez osobę nie uprawnioną do korzystania z telefonu komórkowego jego
Właściciela.
11. Organizator nie zwraca kosztu wysłania wiadomości SMS osobom, którychwiadomości
SMS nie zostały zarejestrowane przez system teleinformatyczny z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
12. Operatorzy Telekomunikacyjni odpowiadaja ̨ za usługi telekomunikacyjne
umożliwiające przeprowadzenie Głosowania.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciaz̨ ė nia sieci
Operatorów Telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie
głosówwidzów do Organizatora poza regulaminowym czasem, a przez to brak
możliwości ich uwzględnienia w Głosowaniu.
14. Opłata za wysłanie wiadomości SMS pod numer 71700 (1,23zł z VAT/SMS) naliczana
jest przez Operatorów Telekomunikacyjnych bez względu na porę wysłania
wiadomości SMS.
15. Reklamacje należyprzesyłać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia
Głosowania. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.
16. Wszelkie ewentualne spory zwiaz̨ ane z przeprowadzaniem Głosowania rozpatrywane
będą przez Sąd Powszechny właściwy siedzibie Organizatora.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisó w prawa powszechnie obowia ̨zujac̨ ego.
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Dane Osobowe
W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku w odniesieniu do krajów Unii
Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE potocznie określanym
jako „RODO”, informujemy jak następuje:
1. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest:
spółka KLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Sądu w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000287436, NIP 7010081682, dane kontaktowe: adres
korespondencyjny jak wyżej
2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:
a) numer telefonu,
b) dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją
serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko,
pseudonim, miejscowośd zamieszkania, wiek, płed,
c) dane osobowe wskazane w treści reklamacji:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
– adres email,
– inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:
a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy,
której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działao na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem
umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien byd rozumiany regulamin serwisu,
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie
uzasadnionym interesie należy uznad przetwarzanie danych osobowych do celów:
– marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora,
– po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów
dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt
a) powyżej.

Pod pojęciem “RODO” należy rozumied Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz
przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach
do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną – będących
przedmiotem serwisu (umowy),
b) wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,
c) dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeo z tytułu skorzystania z serwisu,
d) udzielania wyjaśnieo uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
d) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o
nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,
e) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania
danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą byd agregatorzy
usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia
usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni – odnośnie obsługi technicznej procesu
aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeo z
użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg
składanych przez osoby korzystające z serwisu.
7. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez
okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe – w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług
Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy – przetwarzane będą
przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której
nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.
Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów
dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeo, o którym mowa w ust. 3 lit. b)
podpunkt drugi – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia
roszczeo wynikających z realizacji serwisu.
8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo
żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia
danych.
9. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych
odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych
uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację
(dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.
11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktowad się z

Administratorem pod adresem: Inspektor Danych Osobowych KLL Sp. z o.o.; ul. Żurawia
32/34; 00-515 Warszawa

