
REGULAMIN 

AKCJI „TVN Pomagajmy Sobie” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa  szczegółowe zasady związane z przystąpieniem Przedsiębiorców do 

Akcji „TVN Pomagajmy Sobie” ogłoszonej przez TVN Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 374849, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS  o kapitale zakładowym w wysokości  

2 046 041 000,00 zł w całości wpłaconym, posiadająca nr NIP 527-264-40-04, dotyczącej specjalnej 

oferty wsparcia dla przedsiębiorców. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia przez TVN usług związanych ze zgłoszeniem 

przedsiębiorcy do Akcji. 

3. Zasady przystąpienia do Akcji są udostępniane nieodpłatnie pod adresem internetowym 

tvn.pl/tvnpomagajmysobie, w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie 

Regulaminu. 

4. Akcja skierowana jest do Przedsiębiorców i nie jest dostępna dla osób będących konsumentami w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

5. Przedsiębiorca przed przystąpieniem do Akcji potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu 

Akcji w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez 

odznaczenie odpowiedniego pola wyboru. 

 

§ 2. Definicje 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 

1. TVN – oznacza organizatora Akcji, spółkę TVN Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 374849, NIP: 527-264-

40-04, REGON: 142726072. 

2. Administrator Danych Osobowych – oznacza TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Wiertniczej 166.  

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w 

zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

4. Akcja – oznacza organizowaną przez TVN Akcję pod tytułem „„TVN Pomagajmy Sobie”, której 

celem jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oferując specjalną ofertę kampanii 

reklamowej. Zgłoszenie do Akcji możliwe jest pod adresem internetowym 

tvn.pl/tvnpomagajmysobie.  

5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający zasady przystąpienia Przedsiębiorców do 

Akcji „TVN Pomagajmy Sobie” organizowanej przez TVN. 

 



§ 3.Warunki udziału Przedsiębiorców w Akcji 

 

1. W ramach Akcji TVN oferuje Przedsiębiorcom, których roczny obrót za rok 2019 nie przekroczył 

3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych netto, a w I kwartale 2020 roku obrót nie przekroczył 

750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto lub jeśli Przedsiębiorca 

rozpoczął działalność po 1 stycznia 2020 roku obrót nie przekroczył w I kwartale 2020 roku 

750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto specjalny rabat z kwoty 

13.500,00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) złotych do kwoty 1 (słownie: jeden) zł netto plus 

należy podatek VAT, na emisję kampanii reklamowej. 

2. W ramach emisji kampanii reklamowej TVN oferuje emisję kampanii online z geolokalizacją o 

wartości maksymalnie 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł przed rabatem specjalnym bez VAT oraz 

emisję pakietu 10 spotów reklamowych (pakiet emisji ilościowy), w wybranych przez TVN 

kanałach tematycznych Grupy TVN Discovery, dopasowanych do branży Przedsiębiorcy o wartości 

maksymalnie 8 500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) zł przed rabatem specjalnym bez VAT. Łączna 

wartość kampanii dla Przedsiębiorcy to maksymalnie 13 500 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) 

zł przed rabatem specjalnym bez VAT.  

3. TVN zastrzega, iż wyemituje kampanię reklamową dla pierwszych 500 (słownie: pięćset) 

Przedsiębiorców, którzy przystąpią do Akcji i będą spełniać warunki określone Regulaminem. 

Obowiązuje kolejność kompletnych zgłoszeń zamiaru skorzystania z Oferty, spełnienie kryterium 

obrotowego, o którym mowa w  § 3 ust. 1 Regulaminu, prawidłowa rejestracja zleceń emisji 

kampanii i weryfikacja spotu reklamowego tj.  spełnienie kryteriów określonych w § 4 ust. 7 

Regulaminu oraz wymagań technicznych, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. 

4. Zgłoszenia do Akcji należy przesyłać w terminie do dnia 10.05.2020, a realizacja emisji kampanii 

reklamowej odbędzie się w terminie 27.04.2020 – 31.05.2020. TVN zastrzega sobie prawo 

zakończenia zbierania zgłoszeń przed w/w terminem w przypadku spełnienia warunków z ust. 3 

powyżej.  

5. W celu przystąpienia do Akcji Przedsiębiorcy spełniający warunek opisany w ust. 1 powyżej 

zobowiązani są do: 

a) wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Akcji; 

b) upload (wgrania) spotu reklamowego Przedsiębiorcy przy wykorzystaniu formularza 

zgłoszeniowego, zgodnego z wymaganiami technicznymi opisanymi w ust. 6 poniżej oraz 

wymaganiami określonymi w § 4 ust. 7 Regulaminu. Wgrany spot przez formularz (po 

ewentualnych modyfikacjach TVN) jest ostateczny i wiążący w momencie emisji kampanii; 

c) zapoznanie się przez Przedsiębiorcę z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego 

postanowień, poprzez zaznaczenie pola o akceptacji Regulaminu na formularzu podczas 

rejestracji w Serwisie; 

d) złożenie przez Przedsiębiorcę innych zgód i oświadczeń wymaganych w związku z udziałem 

w Akcji. 

6. Spoty reklamowe  wgrywane  w ramach Akcji przez Przedsiębiorców muszą być w proporcjach 

obrazu 16:9 (panoramiczne), nagrywane w poziomie. Poniżej sugerowane docelowe parametry 

techniczne, w miarę możliwości TVN spróbuje dostosować inne formaty nadesłane przez 

Przedsiębiorcę. W przypadku braku możliwości adaptacji spotu, zgłoszenie nie będzie 

realizowane. 

6.1 VIDEO 

a) Kontener MXF OP-1a lug MOV (Quicktime) lub MP4 

b) Kodek XDCAM HD422 



c) Strumień 50 Mb/s 

d) Szybkość wyświetlania 25 klatek/s 

e) Podpróbkowanie kolorów 4:2:2 

f) Rozdzielczość obrazu (pikseli) 1920x1080 

g) Proporcje obrazu 16:9 

h) Rodzaj skanowania z przeplotem (interlace) 

i) Tryb skanowania górne pole pierwsze 

j) Przestrzeń kolorów EBU R103 

6.2  AUDIO 

a) Układ ścieżek 2 (stereo) EBU R48: 2a 

b) Głośność -23LUFS (EBU R128 oraz ITU BS.1770-2) 

c) Format PCM 

d) Częstotliwość próbkowania 48 kHz 

e) Rozdzielczość próbkowania 16 lub 24 bit 

6.3  UWAGI 

a) Dopuszczalna wielkość pliku to maksymalnie 1 GB (1000 MB).  

b) Długość spotu reklamowego to 15 (słownie: piętnaście) sekund (krótsze i dłuższe spoty 

reklamowe będą odrzucane). 

c) Obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area) powinien 

być zgodny z zaleceniem EBU Recommendation R95: Safe areas for television 

production https://tech.ebu.ch/docs/r/r095.pdf 

d) Głośność powinna wynosić -23LUFS dla okna pomiarowego wynoszącego 30 sekund. 

  Poziom dźwięku powinien spełniać normy EBU R128 oraz ITU BS.1770-2. Układ ścieżek: 

EBU R48: 2a https://tech.ebu.ch/docs/r/r048.pdf 

e) Spoty reklamowe zawierające zarówno muzykę jak i mowę muszą uwzględniać 

zrównoważony, fizjologiczny odbiór dźwięku, tzn.: subiektywne odczucie słuchacza 

przy odsłuchiwaniu Spoty reklamowe powinny być zrównoważone (poziom głośności 

na zbliżonym poziomie). Spoty reklamowe niespełniające tego wymogu będą 

odrzucane na etapie kolaudacji technicznej. 

6.4   W związku z powyższym TVN zastrzega sobie prawo do emisji spotu reklamowego z 

poziomem fonii odpowiadającym poziomowi programowemu innych spotów 

reklamowych emisyjnych poprzedzających i następujących bezpośrednio po Spocie 

reklamowym - zgodnie z wytycznymi KRRiT. Za synchronizację dźwięku z obrazem 

odpowiada Przedsiębiorca, TVN nie weryfikuje jakości postsynchronów. 

7. Przystępując do Akcji Przedsiębiorca oświadcza i gwarantuje, iż jego obrót za rok 2019 nie 

przekroczył 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony) złotych netto, a w I kwartale 2020 roku obrót 

nie przekroczył 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto lub jeśli 

Przedsiębiorca rozpoczął działalność po 1 stycznia 2020 roku obrót nie przekroczył w I kwartale 

2020 roku 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. 

8. W celu weryfikacji warunków udziału Przedsiębiorcy w Akcji TVN może poprosić Przedsiębiorcę o 

przedstawienie dokumentów dokumentujących spełnienie kryterium określonego w ust. 1 

powyżej. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczania i gwarancji Przedsiębiorcy dotyczącego obrotu za rok 

2019 i/lub obrotu za I kwartał 2020 roku Przedsiębiorca zobowiązuje się, na wezwanie TVN do 

natychmiastowej zapłaty pełnego wynagrodzenia za zrealizowane emisje zgodnie z cennikiem z 

dnia publikacji/emisji. 

https://tech.ebu.ch/docs/r/r095.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/r/r048.pdf


10. Dokonując zgłoszenia do Akcji oraz składając oświadczenia, o których mowa w ust. 5 powyżej 

Przedsiębiorca oświadcza, że: 

a) adres e-mail oraz numer kontaktowy podany w formularzu rejestracji jest poprawny i 

aktywny; 

b) ponosi odpowiedzialność za aktualność i poprawność wskazanych TVN danych. 

11. Po przystąpieniu Przedsiębiorcy do udziału w Akcji oraz po poprawnej weryfikacji danych 

zawartych w formularzu i wymogów technicznych i prawnych spotu reklamowego, Przedsiębiorcy 

na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany link aktywacyjny do 

serwisu internetowego PRIMUS TVN Media umożliwiający zaplanowanie  przez Przedsiębiorcę 

kampanii online oraz dokument z metryczką spotu do uzupełnienia. Ostateczny termin 

skorzystania z linku przez Przedsiębiorcę to 15.05.2020 roku. TVN zastrzega nie przyjęcie 

zgłoszenia do Akcji w przypadku odesłania metryczki spotu reklamowego i rejestracji w PRIMUS 

TVN Media po w/w terminie.  

12. Kampania TV zostanie zaplanowana zgodnie z zasadą zakupu pakietowego - pakiet emisji 

ilościowy. Pakiet zawiera liczbę 10 emisji należnych w ramach pakietu. TVN dokonuje wyboru 

programu telewizyjnego i bloków reklamowych, w których nastąpi emisja reklam. Przewidywany 

plan emisji pakietu nie podlega gwarancji i może być przez TVN modyfikowany. 

13. Po zaplanowaniu i zatwierdzeniu kampanii TV, w szczególności zgodnie § 3 ust. 3, TVN prześle do 

Przedsiębiorcy w formie email informację o programie telewizyjnym, w którym obędzie się emisja 

i terminach emisji spotów reklamowych Przedsiębiorcy w ramach kampanii TV. 

14. Przedsiębiorca akceptuje zaplanowaną przez TVN kampanię TV poprzez przesłanie emaila 

zwrotnego z akceptacją w terminie dwóch dni. Z uwagi na charakter Akcji TVN zastrzega brak 

możliwości zgłaszania uwag lub modyfikacji. Brak potwierdzenia akceptacji ze strony 

Przedsiębiorcy we wskazanym terminie oznacza zaakceptowanie przez Przedsiębiorcę planu 

emisji.  

15. TVN zakwalifikuje do udziału w Akcji i umożliwi emisję kampanii reklamowych w telewizji i online 

Przedsiębiorców zgodnie z postanowieniami Regulaminu po spełnieniu wszystkich warunków 

określonych Regulaminem. 

16. Przedsiębiorca oświadcza, iż jest świadomy, iż w celu skorzystania z oferty TVN określonej 

niniejszym Regulaminem koniczne będzie przez Przedsiębiorcę założenie konta użytkownika 

serwisu PRIMUS dostępnego pod adresem domenowym https://primus.tvnmedia.pl/, w tym 

akceptacja regulaminu tego serwisu oraz przesłanie wypełnionej metryczki spotu. TVN zastrzega, 

iż proces weryfikacji konta użytkownika może potrwać do 48 godzin.  

17. Przystępując do Akcji Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynagrodzenia za emisję 

spotów reklamowych, w wysokości 1 zł (słownie: jeden zł) plus należny podatek VAT. 

18. TVN zastrzega, iż w przypadku braku możliwości realizacji kampanii online w terminie do 

31.05.2020 z powodu krótkiego czasu emisji kampanii online,  TVN zmodyfikuje kampanię online 

Przedsiębiorcy o dodanie do geolokalizacji najbliższego, dużego miasta w celu realizacji większego 

zasięgu kampanii online. 

 

§ 4. Zasady udziału Przedsiębiorcy w Akcji 

 

1. W  ramach Akcji każdy Przedsiębiorca może skorzystać z oferty tylko raz, tj. wyemitować tylko 

jedną kampanię reklamową, jeden spot reklamowy. 

2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy TVN oraz innych podmiotów z 

grupy kapitałowej do której należy TVN, którzy prowadzą działalność zgodnie z zapisem w § 1 ust. 

https://primus.tvnmedia.pl/


4. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, 

zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

3. W Akcji nie mogą brać udział podmioty konkurencyjne wobec TVN. Przez podmioty konkurencyjne 

rozumiani są w szczególności inni nadawcy telewizyjni, podmioty działające jako biura reklamy i 

brokerzy marketingowi.  

4. Akceptacja przez Przedsiębiorcę niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem i 

udzieleniem zapewnienia wobec TVN, że spot reklamowy Przedsiębiorcy nie narusza 

jakichkolwiek przepisów prawa oraz że Przedsiębiorca posiada wszelkie uprawnienia, w 

szczególności z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do spotu reklamowego przesłanego w 

ramach Akcji, w zakresie niezbędnym do emisji, a emisja spotu reklamowego nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich. Przedsiębiorca równocześnie oświadcza i zapewnia, że emisja 

spotu reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez TVN jakiegokolwiek wynagrodzenia 

(w tym tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy jego 

tworzeniu i produkcji, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Akceptacja przez 

Przedsiębiorcę Regulaminu Akcji oznacza równocześnie, że Przedsiębiorca zgadza się na 

wykorzystanie przez TVN spotów reklamowych z uwzględnieniem znaków towarowych oraz ich 

nazw do realizacji tego Zlecenia emisji. 

5. W przypadku, gdyby emisja spotu reklamowego spowodowała naruszenie jakichkolwiek 

przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub 

praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, 

Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń 

zarówno osób trzecich, jak i TVN Przedsiębiorca zobowiązany jest również do zwrotu TVN 

wszelkich kwot, które ten zobowiązany będzie ponieść tytułem jakichkolwiek świadczeń, opłat lub 

kar, wskutek emisji spotu reklamowego sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób 

trzecich.  

6. Akceptując Regulamin Akcji i wgrywając spot reklamowy Przedsiębiorca udziela TVN i spółkom z 

grupy kapitałowej, do której należy TVN licencji niewyłącznej zezwalającej na korzystanie z praw 

autorskich i pokrewnych, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do spotu reklamowego, 

(w tym w szczególności eksploatacji utrwalonych w spocie reklamowym wizerunków i innych 

zarejestrowanych obrazów) i korzystania ze spotu reklamowego na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, w szczególności w celu weryfikacji spotu reklamowego i emisji zgodnie ze zleceniami. 

W ramach udzielonej licencji TVN jest również uprawniony do dokonywania opracowań  i 

modyfikacji spotu reklamowego wynikających ze względów redakcyjnych i innych, w szczególności w 

celu jego poprawnej emisji, prezentowania w trakcie eksploatacji audiowizualnej spotu 

reklamowego napisów w części ekranu oraz innych elementów graficznych,  umieszczania podczas 

emisji logo emisyjnego podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy TVN, korzystania z spotu 

reklamowego zarówno w całości, jaki we fragmentach według swobodnego wyboru TVN.  TVN 

jest uprawniony do włączania spotu reklamowego zarówno w całości, jak  

i w postaci dowolnych fragmentów do tworzonych audycji oraz innych materiałów 

audiowizualnych i przekazów związanych z tworzonymi audycjami, innymi materiałami, 

produkowanymi przez TVN lub działające na zlecenie TVN inne podmioty oraz Przedsiębiorca 

wyraża zgodę na późniejszą eksploatację tak stworzonych materiałów bez ograniczeń. Udzielona 

licencja nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie. Przedsiębiorca zobowiązuje się do 

niewypowiadania licencji określonej Regulaminem. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę 

zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Przedsiębiorca zobowiązuje się do 



pokrycia TVN wszelkich kosztów i strat z tym związanych (m.in. kosztów produkcji i 

rozpowszechniania audycji, spotu lub innych przekazów z włączonymi do nich spotem 

reklamowym).  

7. TVN jest uprawniony do odmowy dopuszczenia do Akcji, w tym odmowy emisji lub wstrzymania 

emisji spotu reklamowego w przypadku, gdy: 

a) materiał został przygotowany w innym języku niż język polski;  

b) w jej ocenie materiał ten jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, może 

prowadzić do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich lub uzasadnionych interesów 

TVN; 

c) przekaz handlowy może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl serwisu, w którym ma 

być wyemitowany spot reklamowy; 

d) jest on niezgodny ze standardami IAB. TVN odmówi lub wstrzyma emisję, jeśli taki 

obowiązek wynika z mocy prawa lub zostanie nałożony przez właściwy organ, w 

szczególności: KRRiT, PARPA, prokuratura, sąd. 

8. W niżej wymienionych przypadkach do spotu reklamowego Przedsiębiorca zobowiązany jest 

dołączyć: 

a) jeżeli wynika to z przepisów prawa: i. wymagane decyzje administracyjne, ii. atesty, 

zaświadczenia lub certyfikaty o dopuszczeniu reklamowanego towaru albo usługi do 

obrotu lub świadczenia w Polsce, a w szczególności: artykułów spożywczych, materiałów 

chemicznych, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, 

b) w przypadku materiału zawierającego wzmianki o konkursie bądź loterii (np. loteria 

promocyjna, audioteksowa, konkurs wiedzowy): i. regulamin loterii / konkursu, ii. decyzję 

Dyrektora Izby Administracyjno Skarbowej o udzieleniu zezwolenia na przeprowadzenie 

loterii - jeżeli konkurs/loteria wypełnia definicję gry losowej w rozumieniu Ustawy o 

grach hazardowych lub, iii. decyzję rozstrzygającą Ministerstwa Finansów - jeżeli konkurs 

nie stanowi gry losowej w rozumieniu powyższej ustawy, 

c) w sytuacjach określonych w Porozumieniu nadawców telewizyjnych - oświadczenie 

Przedsiębiorcy o zgodności materiału z kryteriami żywieniowymi. 

 
§ 5. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych Przedsiębiorców jest TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym dane 
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do poprawnego 
przeprowadzenia Akcji. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorców jest uzasadniony interes 
Administratora Danych Osobowych w postaci umożliwienia udziału w Akcji Przedsiębiorcom i 
przeprowadzenia Akcji zgodnie z Regulaminem.  

3. Przedsiębiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych.  Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych należy kierować do TVN Media na adres: Administrator Danych Osobowych, 
TVN Media Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa lub na adres skrzynki mailowej: 
iod@tvn.pl. 
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§ 6 Naruszenie Regulaminu przez Przedsiębiorcę. 

 
1.  Niedozwolone jest korzystanie z usług świadczonych w ramach Akcji do celów sprzecznych z 

prawem lub niezgodnych z Regulaminem.  
2.  Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, TVN 

uznaje za niedopuszczalne:  
a) wgrywanie w ramach Akcji materiałów i / lub danych o charakterze bezprawnym, w 

szczególności naruszające prawa autorskie i zagrażających bezpieczeństwu lub integralności 
sieci;  

b)  wykorzystywanie udostępnionych w ramach Akcji narzędzi do rozpowszechniania treści 
reklamowych, promocyjnych, pornograficznych, treści naruszających polskie lub 
międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność 
lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub 
głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na 
płeć, wyznanie itp.);  

c)  wykorzystywanie danych innych Przedsiębiorców w celach niezwiązanych z Akcją;  

d)  podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w 
sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Przedsiębiorców, działać na ich 
szkodę, szkodę TVN lub innych podmiotów trzecich;  

3.  Przedsiębiorca, który korzysta z udostępnionych w ramach Akcji narzędzi w sposób 
niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia możliwości udziału 
w Akcji obejmującym m.in. wykluczenie z udziału Przedsiębiorcy w Akcji.  

4.   W przypadku nałożenia sankcji przez TVN, Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji.  
5.  Jeżeli naruszające Regulamin działanie Przedsiębiorcy wyrządziło TVN bądź spółkom z grupy 

kapitałowej, do której należy TVN szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części 
dostępności dla innych użytkowników, TVN może dochodzić od takiego Przedsiębiorcy roszczeń na 
drodze sądowej.  

 

§ 7 Warunki techniczne przystąpienia do Akcji. 

 
1.   Techniczne warunki przystąpienia do Akcji, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, 

a także dla bezpieczeństwa danych udostępnianych w ramach Akcji.  

2.  Przystąpienie do Akcji jest możliwe dla Przedsiębiorców korzystających z:  

a) komputera z dostępem do internetu,  

b) jednej z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies”, JavaScript i protokołu 

szyfrowania danych SSL:  

 Microsoft Internet Explorer 10 lub nowszej wersji,  

 Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej wersji,  

 Opera 23 lub nowszej wersji,  

 Google Chrome 36 lub nowszej wersji, 

c) konta poczty elektronicznej e-mail.  

3. TVN informuje o następujących zagrożeniach, które mogą się wiązać z korzystaniem z usług 
świadczonych drogą elektroniczną: 

a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) 

przekazywanej drogą elektroniczną; 

b) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki 

internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu; 



c) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu 

kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych 

przypominających wiadomości autentyczne; 

d) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego 

złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych 

informacji w celu kradzieży tożsamości; 

e) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości 

elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie 

osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika; 

f) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu 

komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych 

przepływających w sieci (spyware). 

4. Dopuszczalne jest dołączanie do spotów reklamowych kodów mierzących Przedsiębiorcy (emisje, 

kliknięcia). Podstawą rozliczeń emisji w ramach Akcji będą zagregowane dane z systemów TVN. 

 
§ 8. Prawa autorskie i prawa pokrewne  
  
1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do serwisu związanego z Akcją jako całości, oraz 

poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do 
nazwy i logo Akcji oraz serwisu oraz użytych w serwisie innych logotypów podmiotów z grupy 
kapitałowej, do której należy TVN jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na 
stronie internetowej przysługują TVN. 

2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych 
podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby 
odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez 
TVN. 

3. Zabronione jest bez zgody TVN wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, 
rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach 
informacji, lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego. 

4. Postanowienia ust. 1 – 3 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią 
Akcji baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych. 

  

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2020 roku. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. W razie dokonania przez TVN zmian w Regulaminie, TVN poinformuje Przedsiębiorcę o każdej takiej 

zmianie Regulaminu, udostępniając Przedsiębiorcy aktualną treść Regulaminu. 

4. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: tvn.pl/tvnpomagajmysobie. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

ZAŁĄCZNIK 1: KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Przedsiębiorców w  akcji pod tytułem „TVN 
Pomagajmy Sobie ”. 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe, jest TVN Media sp. z o.o. (dalej „TVN”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 
166. TVN S.A. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl 
lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com. 

Skąd TVN ma Twoje dane? 

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail, NIP gdy zarejestrowałeś/łaś zgłoszenie  do udziału w akcji pod tytułem „TVN Pomagajmy Sobie” 

(„Akcja”) poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na 

stronie internetowej tvn.pl/tvnpomagajmysobie. 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN? 

TVN jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu TVN w postaci umożliwienia Ci udziału w Akcji i przeprowadzenia Akcji i 
wysyłania do Ciebie informacji handlowych dotyczących produktów i usług spółek Grupy TVN. 

Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów 
prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa).  
 
Przetwarzamy Twoje dane w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu, adres 
e-mail, NIP w celu umożliwienia Ci udziału w Akcji i przeprowadzenia Akcji. 

Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer 
telefonu, adres e-mail, NIP jest dobrowolne jednakże niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w 
Akcji. 

Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych? 
  
Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych. 
 
Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim 

przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są 

prawidłowe. 

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. 

W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu. 

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane 

niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 
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Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 
 
Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, 

 dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  
 
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe: 

 podmiotom z Grupy TVN w celu realizacji celów Akcji; 

 osobom uczestniczącym w procesie realizacji Akcji; 

 właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa; 

 podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora w 

zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

 

TVN przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Akcji. 

 
W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć 
konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas 
do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres 
egzekwowania wykonania wyroku. 
 
Dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług spółek z Grupy TVN, przechowujemy Twoje 
dane przez okres 2 lat. 
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych mogą być przekazywane poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach grupy kapitałowej, do której należy TVN dla celów 
przeprowadzenia Akcji. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw.  
Standardowych  Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz 
zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami pod adresem 
iod@tvn.pl. 
 
Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy 
tworzyć Twój profil w oparciu o Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie 
będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.   

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Akcji pod tytułem „TVN Pomagajmy 

Sobie” oraz w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

mailto:iod@tvn.pl


Oświadczam, że roczny obrót mojej firmy w 2019 roku nie przekroczył kwoty 3 000.000,00 

(słownie: trzy miliony) zł netto lub, a I kwartale 2020 roku obrót nie przekroczył 750.000,00 

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto lub jeśli rozpocząłem/łam działalność 

po 1 stycznia 2020 roku obrót nie przekroczył w I kwartale 2020 roku 750.000,00 (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią TVN Media - Ogólne Warunki Zawierania Umów oraz 

w pełni akceptuję wszystkie ich postanowienia. 

 


