
Regulamin serwisu „Piosenka Sióstr Niełaś” 
 

§ 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” i 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 serwisu pod nazwą „Piosenka 
Sióstr Niełaś”, prowadzonego w związku z audycją „Szkło Kontaktowe” (dalej „Audycja”) w 
programie TVN24. 

2. Serwis będzie prowadzony od 31 grudnia 2017 do 7 stycznia 2018r.  
3. Udział w Serwisie możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, T-

Mobile, Plus, Play. 
 

§ 2 
Uczestnictwo w Serwisie 

1. Uczestnikami Serwisu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające kartę SIM/USIM w sieci 
operatorów wymienionych w par. 1 ust. 3, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym 
Regulaminem.  

2. Żeby wziąć udział w serwisie i opowiedzieć się za tym, by Siostry Niełaś zaśpiewały swoją 
piosenkę w Audycji na żywo należy wysłać SMS o treści NIE pod 7124 (1,23złz VAT za SMS).  

3. Jeśli do dnia 7.01.2017 do Serwisu zostanie przysłanych minimum 100 SMSów o treści NIE, 
wtedy w Audycji Siostry Niełaś wykonają swoją kolejną piosenkę. 

4. W Serwisie nie będą przyjmowane żadne inne treści poza słowem NIE. 
 

 
§ 3 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Reklamacje związane z głosowaniem mogą być kierowane do Organizatora: TVN Media, ul. 

Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Piosenka Sióstr Niełaś”.  
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli 

Organizatora. 
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 

dni od daty otrzymania reklamacji. 
4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem najpóźniej w ciągu 

14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 
 

§ 4 
Publikacja Regulaminu  

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Wiertnicza 166, 02-952 
Warszawa) oraz na szklokontaktowe.tvn24.pl  

 
§ 5 

Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe Uczestników Serwisu są przetwarzane przez Współorganizatora  

(TVN S.A. z siedzibą w Warszawie  00-952, ul. Wiertnicza 166, wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Serwisu, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Serwisu, to jest w 
celu wyemitowania imion, nazwisk, nazw miejscowości zapisanych przez Uczestnika Serwisu 
w pozdrowieniach i/lub życzeniach w ramach Audycji i/lub na telestronach - nie dłużej niż 
przez okres  trwania Serwisu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

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

3. Współorganizator Serwisu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie 
wskazanych przez TVN S.A. 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 
Serwisu będzie poinformowany.  

4. Uczestnik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich 
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,  
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych należy kierować do Współorganizatora na adres: ”Administrator Danych 
Osobowych, TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 00-952 Warszawa”. 

5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych 
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika Serwisu może prowadzić do 
niemożliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem. W celu ułatwienia Uczestnikowi Serwisu 
kontaktu w sprawie podania swoich Danych osobowych i udzielenia zgody na ich 
przetwarzanie Organizatorzy zapewnili dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: gsm@tvn.pl. 
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