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REGULAMIN KONKURS U „MILIONERZY” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy  regulamin określa warunki konkursu organizowanego w ramach audycji pod tytułem „Milionerzy”, zwany 

dalej „Regulaminem”. 

2. Regulamin n ie określa warunków prowadzenia  Konkursu w odcinkach wskazanej audycji oznaczanych jako  specjalne. 

Zasady prowadzenia Konkursu w takich odcinkach Organizator ustali w odrębnym regulaminie. 

§ 2 Definicje 

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie 

1. Organizator - TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 

0000213007. 

2. Producent – spółka Jake Vision Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żupnicza17, 03-821 Warszawa, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy d la m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 

za numerem KRS 0000402837, która produkuje Audycję. 

3. Audycja –  audycja telewizyjna pod tytułem „Milionerzy” wyprodukowana przez Producenta, składająca  się z co 

najmniej trzydziestu odcinków, w ramach której organizowany jest Konkurs. 

4. Konkurs  – teleturniej organizowany w ramach Audycji przez Organizatora od dnia 23.12.2016 roku do odwołania, na 

zasadach określonych w Regulaminie. Realizacja  Konkursu odbywa się w miejscach i terminach wyznaczonych przez 

Organizatora. 

5. Uczestnik - osoba, która spełnia  wymagania  przewidziane w Regulamin ie, dokonała prawidłowego zg łoszenia do 

Konkursu i została do niego zakwalifikowana przez Organizatora, w trybie wskazanym w Regulaminie. 

6. Uczestnik Rezerwowy – Uczestnik, który w pierwszych dwóch etapach Konkursu uzyskał niższą liczbę głosów niż 

Uczestnicy zakwalifikowani do wzięcia udziału w Etapie III. Uczestnik Rezerwowy zajmie miejsce Uczestnika 

zakwalifikowanego do III Etapu Konkursu, ale niemogącego wziąć w n im udziału z powodu choroby, kontuzji lub z 

innej przyczyny. 

7. Lista Rezerwowa – wykaz Uczestników Rezerwowych. Lista Rezerwowa będzie  układana zgodnie z liczbą głosów, jaką 

Uczestnicy uzyskali w poprzednich etapach Konkursu. Uczestnicy Rezerwowi będą kwalifikowani do udziału w 

dalszych etapach Konkursu zgodnie z tą kolejnością. 

8. Komisja Castingowa - osoby fizyczne niebędące Uczestnikami ani Prowadzącym, powołane przez Organizatora w celu 

dokonania oceny Formularza Zgłoszeniowego oraz pytań otwartych, zadawanych Uczestnikowi podczas rozmowy 

opisanej w § 4, sekcje: Etap I – Precasting oraz Etap II - Casting Regulaminu. Komisja Castingowa składa się z 

członków w liczbie od 3 do 5. Komisja Castingowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a każdy z jej 

członków może oddać głos  tylko raz podczas danego głosowania. W przypadku równowagi przewodniczący Komisji 

Castingowej ma decydujący głos. 
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9. Finalista – Uczestnik, który wziął udział w pierwszej części III Etapu Konkursu, tj. w Konkurencji, odpowiedział 

poprawnie na pytanie zamknięte szeregujące A, B, C, D oraz uzyskał spośród wszystkich Uczestników w Grupie 

przypisanej do danego odcinka Audycji najlepszy czas. 

10. Prowadzący - osoba fizyczna wskazana przez Organizatora, niebędąca Uczestnikiem an i członkiem Komisji, an i 

Komisji Castingowej, która prowadzi Etap III Konkursu. 

11. Kwestionariusz Osobowy – informacje  o osobie zgłaszającej się, w tym jej Dane osobowe, dostępny na stronie 

internetowej pod adresem milionerzy.tvn.pl. 

12. Formularz Zgłoszeniowy – ankieta przygotowana przez Organizatora, dostępna na stronie internetowej pod adresem 

milionerzy.tvn.pl., zawierająca pytania otwarte, które będą podlegać ocenie przez Komisję Castingową, zgodnie z 

kryteriami opisanymi w Regulaminie. Odpowiedź na każde pytanie otwarte, które zwiera Formularz Zgłoszeniowy 

powinno mieć nie więcej niż 1000 znaków. 

13. Dane osobowe  – informacje  dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Uczestnika takie jak na 

przykład: imię i nazwisko, wiek, płeć, adres, zawód. 

14. Nagrody - świadczen ia pieniężne, o których mowa w § 5 Regulaminu, które Finalista może  otrzymać  za prawidłową 

odpowiedź zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 

15. Nagroda Rzeczowa – świadczenie/świadczenia niepieniężne, które w czasie trwania Konkursu Organizator może 

przyznać Uczestnikom niezależnie od Nagród. 

16. Komisja - osoby fizyczne powołane przez Organizatora w celu sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu, niebędące Uczestnikiem, członkami Komisji Castingowej ani Prowadzącym. 

17. Grupa - sześcioosobowe grono Uczestników zakwalifikowanych do udziału  w III Etapie  Konkursu. Kolejność w 

Grupie, a co za tym idzie  kolejność, w jakiej Uczestnik danej Grupy może wziąć udział w drugiej części III Etapu 

Konkursu - Rozgrywce, zależy od czasu, w jakim Uczestnik ten uporządkuje odpowiedzi zgodnie z zadanym pytaniem. 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, mieszka na terenie Polski oraz spełnia wszystkie postanowienia i warunki wynikające z Regulaminu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Producenta, a także osoby bezpośrednio związane z 

organizowaniem i przebiegiem Konkursu oraz małżonkowie, krewni i powinowaci tych osób. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:  

a) zapoznać się z Regulaminem, 

b) spełniać kryteria przewidziane w Regulaminie, 

c) prawid łowo uzupełnić  i przesłać do Organizatora Kwestionariusz Osobowy i Formularz Zgłoszeniowy dostępne w 

Internecie, 

d) wziąć udział w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, przez Skype’a, inne komunikatory lub 

osobiście. 
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4. Szczegółowe  prawa i obowiązki Uczestników w związku z utrwaleniem (rejestracją) przebiegu Konkursu oraz 

eksploatacją tego utrwalenia  zostaną uregulowane w odrębnych umowach zawartych przez Uczestników z 

Organizatorem. 

§ 3 

Pytania 

1. Na Etapie I i II Konkursu tj. Precasting i Casting pytania mają charakter otwarty, wtedy Uczestnik sam podaje 

odpowiedź, która według wiedzy Uczestnika jest prawidłowa. W  pierwszej części III Etapu Konkursu tj. Konkurencji, 

przewidziane są pytania szeregujące zamknięte z czterema odpowiedziami: A, B, C, D. Pytania te wymagają 

uporządkowania  odpowiedzi zgodnie z zadanym pytaniem w wyznaczonym czasie. Odpowiedź może  być korygowana 

przez Uczestnika i liczy się ostatnia, która została przez niego zatwierdzona przyciskiem „OK”. Ty lko szereg wskazany 

przez Organizatora jest prawid łowy. W drugiej części III Etapu Konkursu – Rozgrywka pytania mają charakter 

zamknięty, tj. do każdego pytania zawsze podawane są cztery warianty odpowiedzi (A, B, C i D) z zastrzeżeniem, że 

zawsze tylko jedna z nich jest prawidłowa.  

2. Zakres tematyczny pytań, a także  przyporządkowanie pytań do poziomu i odpowiadającej mu  wartości pieniężnej 

ustalany jest przez Organizatora. 

3. Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo wyboru tematyki i zakresu wiedzy, które są wymagane w konkretnym 

odcinku Audycji. Prawidłowość odpowiedzi Uczestnika na zadane mu  pytanie potwierdza  Prowadzący Konkurs zgodnie 

z odpowiedziami przygotowanymi przez p rzedstawicieli Organizatora, z zastrzeżeniem zapisów § 4, sekcje: Etap I – 

Precasting oraz Etap II - Casting Regulaminu. 

§ 4 

Etapy Konkursu 

Etap I – Precasting 

1. Spośród wszystkich Uczestników, którzy nadesłali prawid łowo uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy i Kwestionariusz 

Osobowy, Komisja Castingowa wybierze co najmniej 600 Uczestników, którzy wezmą udział w Etapie II Konkursu. 

2. Ocenie przez Komisję Castingową będzie podlegał Formularz Zgłoszeniowy.  

3. Kryterium oceny Formularza  Zgłoszeniowego, a co za tym idzie wyboru Uczestnika do II Etapu Konkursu, są: 

umiejętność rozumienia  pytań i postawionych zadań, formułowania myśli, posiadanie interesujących cech osobowości, a 

także poczucie humoru Uczestnika.  

Etap II – Casting 

1. Etap II Konkursu polega na przeprowadzeniu przez przedstawicieli Organizatora z Uczestnikiem rozmowy telefonicznej, 

przez Skype’a, inne komunikatory lub bezpośrednio w celu dokonania wyboru Uczestników do III Etapu Konkursu. 

2. Podczas rozmowy, o której mowa w § 4 sekcja Etap II – Casting ust. 1 Regulaminu, przedstawiciele Organizatora będą 

zadawać każdemu Uczestnikowi pytania otwarte, bez wariantów odpowiedzi.  

3. Kryterium oceny odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika, a co za tym idzie zakwalifikowania tego Uczestnika do III 

Etapu Konkursu jest wiedza i posiadanie ciekawych zainteresowań. 

4. Do III Etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 354 Uczestników oraz 59 Uczestników Rezerwowych.  
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Etap III - Studio 

1. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani przez Organizatora  do udziału w III Etapie  Konkursu, co  zostało 

potwierdzone przez p rzedstawiciela  telefoniczn ie, zostaną podzielen i na Grupy, kolejno dopuszczane do udziału w etapie 

Konkursu, którego przebieg ukazuje odcinek Audycji z uwzględnieniem Uczestników Rezerwowych. 

2. Organizator określi konkretną Grupę, do której zostaje przypisany dany Uczestnik, który zakwalifikował się  do III Etapu 

Konkursu. 

3. W przypadku, gdy w studiu nie stawi się  Uczestnik wytypowany do udziału w Grupie w danym odcinku Audycji, na jego 

miejscu będzie uczestniczyć pierwszy Uczestnik Rezerwowy z Listy Rezerwowej.  

4. Etap III Konkursu składa się z dwóch części: Konkurencji i Rozgrywki, które w ramach jednego odcinka Audycji mogą 

wystąpić więcej niż jeden raz.  

5. Rozgrywkę zawsze poprzedza Konkurencja. Liczba Konkurencji i Rozgrywek d la Uczestników Grupy zależy od czasu, 

w jakim poprzedni Finalista zakończy udział w Konkursie, odpowiadając  poprawnie  na wszystkie zadane mu pytania, 

przegra n ie odpowiedziawszy na któreś  z dwunastu pytań lub wycofa się z Konkursu. W przypadku niezakończen ia 

przez Finalistę z poprzedniej Grupy udziału w Rozgrywce, pomimo rozpoczęcia się kolejnego odcinka Audycji, kolejna 

Grupa, która została do niego przypisana, ostatecznie może nie uczestniczyć w żadnej Konkurencji i Rozgrywce.  

➢ cz. I – Konkurencja 

1. Podczas pierwszej części III Etapu Konkursu, która odbywa się w studiu nagraniowym, Prowadzący Konkurs zadaje 

Grupie, która występuje w danym odcinku Audycji, jedno takie samo pytanie zamknięte szeregujące z czterema 

odpowiedziami A, B, C, D.  

2. Do części drugiej III Etapu Konkursu – Rozgrywka przechodzi Uczestnik, który prawidłowo (czas mierzony jest w 

sekundach i ich częściach) i najszybciej spośród sześciu Uczestników, b iorących udział w tej Konkurencji, odpowie na 

zadane przez Prowadzącego pytanie. Liczy się ostatnia odpowiedź zatwierdzona przez Uczestnika przyciskiem „OK”. 

3. Czas odpowiedzi liczy się po przeczytaniu pytania i czterech odpowiedzi, od końca informacji podanej przez 

Prowadzącego.  

4. W przypadku, kiedy dwóch lub więcej członków Grupy, którzy najs zybciej uporządkowali odpowiedzi zgodnie z 

zadanym pytaniem w wyznaczonym czasie, będzie  miało ten sam czas, Konkurencja zostanie powtórzona z nowym 

pytaniem zamkniętym szeregującym A, B, C, D. Przystąpią do niej jedynie członkowie Grupy w remisie. Finalistą 

zostanie ten z nich, kto odpowie poprawnie i pierwszy. 

5. Próby techniczne nie są liczone do wyników Konkursu.  

➢ cz. II- Rozgrywka 

1. Część druga Etapu III Konkursu – Rozgrywka, ma zamknięte ramy czasowe, które wyznaczają zadawane Uczestnikowi 

pytania i udzielane na n ie odpowiedzi. Rozgrywka kończy się  na dowolnym poziomie, jednym z dwunastu, rezygnacją 

Uczestnika z dalszego udziału, przejściem przez niego wszystkich poziomów trudności i przyporządkowanych im 

wartości pien iężnych i ukończeniem gry, lub też jego przegraną skutkiem wskazania  nieprawid łowego wariantu 

odpowiedzi na którymkolwiek poziomie. Rozgrywka może obejmować więcej niż jeden odcinek Audycji. W Rozgrywce 

biorą udział wyłącznie Finaliści. 
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2. Podczas Rozgrywki, która również odbywa się w studiu nagraniowym, Finalista odpowiada na zadawane przez 

Prowadzącego pytania po ko lei: od pytania numer jeden do pytania numer dwanaście. Liczy  się ostatecznie wskazany 

przez Uczestnika wariant odpowiedzi na zadane mu pytanie, który polecił zaznaczyć Prowadzącemu.  

3. Za każdą poprawną odpowiedź Finalista, ma możliwość wygrania Nagrody przyporządkowanej poziomowi, na którym 

zadawane jest pytanie, zgodnie z brzmien iem § 4 Etap III Studio, cz. II. Rozgrywka ust. 8 Regulaminu. Finalista może w 

każdej chwili wycofać się z udziału w Konkursie, zachowując  prawo do nagrody pieniężnej p rzyznanej mu  za ostatnią 

poprawnie udzieloną odpowiedź, także w przypadku, gdy Prowadzący zadał Finaliście już kolejne pytanie.  

4. W miejsce Finalisty, który zakończy ł udział w Konkursie, odpowiadając poprawnie na wszystkie zadane mu pytania, 

przegrał n ie odpowiedziawszy  poprawnie na któreś  z dwunastu pytań lub wycofał się z Konkursu w czasie  trwania 

danego odcinka Audycji, wyłaniany jest kolejny Finalista. 

5. Kolejni Finaliści, wyłan iani zgodnie z postanowieniami części p ierwszej III Etapu Konkursu – Konkurencja, 

odpowiadają na zadawane przez Prowadzącego pytania po kolei, zaczynając zawsze od pytania numer jeden. 

6. Jeśli Rozgrywka będzie  kontynuowana w ko lejnym odcinku Audycji, Finalista jest uprawniony do kontynuowania 

udziału w kolejnych odcinkach Audycji, aż dojdzie do pytania numer 12. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, w 

razie n iestawienia się  Finalisty do udziału w następnym odcinku Audycji Finaliście n ie przysługuje nagroda pieniężna, 

do której był uprawniony w poprzednim odcinku Audycji, ani żadne inne świadczenie ze strony Organizatora.  

7.  Finalista biorący udział w ostatnim z przewidzianych przez Organizatora odcinku Audycji będzie  odpowiadał na pytania 

Prowadzącego do końca, tj. do momentu, gdy prawidłowo odpowie na wszystkie pytania, przegra, odpowiadając 

niepoprawnie na któreko lwiek pytanie lub wycofa się z Konkursu, nawet w razie p rzekroczenia  czasu przeznaczonego na 

emisję ostatniego odcinka Audycji.  

8. Wysokość nagród pieniężnych, które Finalista może otrzymać za prawidłową odpowiedź to:  

• 500 zł za pierwsze pytanie, 

• 1000 zł za drugie pytanie, 

• 2000 zł za trzecie pytanie, 

• 5000 zł za czwarte pytanie, 

• 10 000 zł za piąte pytanie, 

• 20 000 zł za szóste pytanie, 

• 40 000 zł za siódme pytanie, 

• 75 000 zł za ósme pytanie, 

• 125 000 zł za dziewiąte pytanie, 

• 250 000 zł za dziesiąte pytanie, 

• 500 000 zł za jedenaste pytanie, 

• milion zł za dwunaste pytanie. 
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9. Organizator przewiduje  tzw. Nagrody pocieszenia. Są to sumy gwarantowane, które przysługują Finaliście w drugiej 

części III Etapu Konkursu - Rozgrywka. Tzw. sumy gwarantowane są na poziomie pytania drugiego, tj. 1000 zł oraz 

pytania siódmego, tj. 40 000 zł, zgodnie z postanowieniami poniższymi.   

10. Każda  odpowiedź niepoprawna skutkuje  zakończen iem udziału  Finalisty w Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień 

poniższych.  Udzielenie niepoprawnej odpowiedzi na pytania od numer jeden do pytania numer dwa 2 włączn ie 

powoduje, że Finalista kończy udział w Konkursie bez prawa do jakiejkolwiek Nagrody. 

11. Jeżeli Finalista odpowiedział poprawnie na pytania od numeru jeden do numeru dwa włącznie, a nie odpowiedział 

poprawnie na pytania od numeru trzy do numeru siedem włączn ie, otrzymuje Nagrodę pocieszenia, w wysokości 1000 

zł. 

12. Jeżeli Finalista odpowiedział poprawnie na pytania od numeru jeden do numeru siedem włączn ie, a nie odpowiedział 

poprawnie na pytania od numeru osiem do numeru dwanaście włącznie, otrzymuje  Nagrodę pocieszenia w wysokości 40 

000 zł. 

13. W czasie  trwania Rozgrywki Finalista może  skorzystać tylko raz z każdego z tzw. kół ratunkowych: a) pytanie do 

publiczności, b) pół na pół, c) telefon do przyjaciela. Zasady korzystania z tzw. kół ratunkowych są następujące: 

a)  Pytanie do publiczności - Finalista może poprosić publiczność o pomoc w odpowiedzi na zadane pytanie. 

Pomoc jest udzielana przez jej głosowanie, a  wyniki głosowania zostaną przedstawione w postaci wykresu w 

skali procentowej, 

b)  Pół na pół - Finalista może poprosić, aby komputer odrzucił 2 nieprawidłowe warianty odpowiedzi, 

c)  Telefon do przyjaciela - Finalista może poprosić o zatelefonowanie do przy jaciela wskazanego przez Finalistę. 

Przyjaciel może udzielić Finaliście podpowiedzi lub nie. Osoba wskazana jako przyjaciel podczas gry Finalisty 

znajduje  się w studiu, w pomieszczeniu, w którym nie  widzi i n ie słyszy jej przebiegu. Nie ma także dostępu do 

żadnych źródeł informacji, w tym do Internetu.  

15. Finalista może skorzystać z każdego z tzw. kół ratunkowych, o których mowa powyżej tylko raz w czasie  trwania III 

Etapu Konkursu, z zastrzeżen iem, że wszystkie wymienione powyżej formy podpowiedzi mogą być wykorzystane 

według uznania  Finalisty przy jednym pytaniu, dwóch lub trzech naraz. Finalista może n ie skorzystać z tzw. kół 

ratunkowych. 

§ 5 

Realizacja wygranych oraz Nagrody Rzeczowe  

1. Nagrody i Nagrody Rzeczowe są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Organizator wyda Finaliście zdobytą przez n iego Nagrodę pomniejszoną o wartość należności publicznoprawnych 

(podatków), jakie  pobiera i odprowadza Organizator w związku z przekazaniem Finaliście Nagrody w Konkursie. Nagrody 

zostaną przekazane Finalistom na wskazany przez nich rachunek bankowy lub przesłane przekazem pocztowym – w termin ie 

do 2 miesięcy od daty emisji ostatniego odcinka Audycji ukazującego Finalistę uzyskującego prawo do Nagrody. 

3. Nagrody o wartości do 5000 złotych włącznie będą wysłane przekazem pocztowym lub przelewane na wskazany przez 

Finalistę rachunek bankowy, a Nagrody o wartości powyżej 5000 złotych będą przelewane na wskazany przez Finalistę 

rachunek bankowy - w terminie określonym w § 5 ust. 2. Regulaminu. 
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4.  Organizator wyda Uczestnikowi Nagrodę Rzeczową pod warunkiem uprzedniego uiszczenia przez tego Uczestnika 

należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto Nagrody Rzeczowej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Nagrody i Nagroda Rzeczowa nie podlegają jakiejkolwiek wymianie na inne świadczenia. 

6. Za wydanie  Nagrody i Nagrody Rzeczowej odpowiada Organizator. 

§ 6 

Zapewnienie prawidłowości przeprowadzania Konkursu oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 

1. Komisja  rozpatruje wszelkie związane z Konkursem reklamacje. Reklamacje  dotyczące Konkursu mogą być składane po 

zdarzeniu, które jest podstawą reklamacji. Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: TVN 

S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Milionerzy”.  

2. Komisja ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia jej otrzymania. 

3. Składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzen ia reklamacji najpóźn iej w terminie  14 dn i od daty 

rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. 

§ 7 

Ochrona Danych osobowych 

1. Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem, w tym Precastingiem i Castingiem oraz w 

związku z Audycją jest Organizator – TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02- 952 Warszawa. 

Dane osobowe, o których mowa w nin iejszym paragrafie , będą udostępniane innym podmiotom należącym do grupy 

kapitałowej, do której należy Organizator, oraz podmiotom trzecim, w szczególności Producentowi Jake Vision Sp. z.o.o. z 

siedzibą w Warszawie  przy u l. Żupniczej17, 03-821 Warszawa celem organizacji Konkursu (w tym Precastingu i Castingu) i 

Audycji. 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym Precastingu i Castingu (w 

zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym), oraz w celu realizacji i rozpowszechnienia Audycji. 

3. Organizator będzie przetwarzał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązu jącymi przep isami prawa, w szczególności 

zabezp ieczy  je p rzed  udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Każda  osoba ma prawo  dostępu do treści swoich Danych osobowych, do ich poprawiania, a  ponadto ma prawo  wnieść 

pisemne umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych 

osobowych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych 

należy kierować na adres: TVN S.A. Administrator Danych Osobowych ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. 

5. Organizator może zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych Danych osobowych Uczestnika w 

celach związanym z przeprowadzeniem Konkursu lub realizacją oraz rozpowszechnieniem Audycji.  

6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że n iepodanie niektórych określonych w Regulaminie Danych 

osobowych może uniemożliwić udział w Konkursie lub Audycji. 

§ 8  
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Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora: TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02- 952 Warszawa oraz na stronie 

internetowej, pod adresem milionerzy.tvn.pl. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2016. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, a  także p rzerwania, zawieszenia  lub zmiany terminu 

przeprowadzenia Konkursu z ważnych powodów.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.5 powyżej Organizator poda taką informację do publicznej 

wiadomości. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a)  zg łaszanie się  do Konkursu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu (stacjonarnego i 

komórkowego), 

b)  problemy w funkcjonowaniu  Konkursu, w tym aplikacji zg łoszeniowych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, 

których Organizator nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności, jeśli 

wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, 

c)  przerwy  w emisji Konkursu w trakcie Audycji spowodowane wskutek awarii lub innych problemów 

technicznych niezależnych od Organizatora, 

d)  za usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym 

w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, czytelność lub poprawność połączeń telefonicznych, a 

także  innych kwestii technicznych mogących mieć  wpływ na prawidłowe wykonywanie  i skuteczność zgłoszeń 

do Konkursu. Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość 

oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych, 

e)  następstwa zg łaszania  się do Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania  się z zasadami 

Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumien ia powstałe  z winy osoby zgłas zającej 

lub innej osoby trzeciej. 

 

                                                                             

Oświadczenie Uczestnika dotyczące akceptacji Regulaminu  

  

Oświadczam, że  zapoznałem (-am) się  z treścią nin iejszego Regulaminu, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że  naruszenie jakiegokolwiek postanowienia  niniejszego Regulaminu pozbawia mnie 

statusu Uczestnika oraz prawa do udziału Konkursie.  

 


