
 

 

 

Regulamin elektronicznego systemu sprzedaży wirtualnych miejsc na trybunach 

meczu Polski Cukier Toruń – King Szczecin 

§ 1. Definicje 

1. Organizator – Twarde Pierniki S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 73-89, 87-100 Toruń. 

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

wyraziła chęć składania dyspozycji zakupu wirtualnego miejsca na trybunach drużyny Polski Cukier Toruń.  

3. Serwis – elektroniczny system sprzedaży wirtualnych miejsc na trybunach drużyny Polski Cukier Toruń oraz kodów 

dostępny pod adresem: https://abilet.pl/.  

4. Bilet Kolekcjonerski – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z wirtualnego miejsca na trybunach 

drużyny Polski Cukier Toruń. 

5. Bilet Kolekcjonerski z Kodem – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z wirtualnego miejsca na 
trybunach drużyny Polski Cukier Toruń oraz potwierdzający uprawnienie do dostępu do transmisji live meczu Polski 

Cukier Toruń – King Szczecin na Platformie. 

6. Bilet Kolekcjonerski + Kod + Komin/Maseczka z nadrukiem – dokument potwierdzający uprawnienie do 

skorzystania z wirtualnego miejsca na trybunach drużyny Polski Cukier Toruń i uprawnienie do dostępu do transmisji 

live meczu Polski Cukier Toruń – King Szczecin na Platformie oraz uprawniający do odbioru komina lub maseczki 

z nadrukiem. 

7. Platforma - platforma Emocje TV świadcząca audiowizualne usługi medialne, umożliwiające korzystanie z transmisji 

„na żywo“ - regulamin emocje.tv dostępny na stronie https://emocje.tv/. 

8. Regulamin – regulamin elektronicznego systemu sprzedaży wirtualnych miejsc na trybunach drużyny Polski Cukier 
Toruń. 

9. Trybuny – Hala Widowiskowo-Sportowa na której odbywają się mecze.  

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Sprzedaż wirtualnych miejsc na trybunach drużyny Polski Cukier Toruń prowadzona będzie przez spółkę Twarde Pierniki 

S.A. z siedzibą w Toruniu,  przy ul. Gen. Józefa Bema 73-89, za pośrednictwem Serwisu, poprzez wybór odpowiedniego 

wydarzenia przez Użytkownika.  

2. Sprzedaż biletów rozpocznie się dnia 14.12.2020 r. (wtorek) o godzinie 17:00.  

3. Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

czynności wynikające z korzystania z Serwisu. 
4. Organizator zastrzega, iż nie zapewnia transmisji wszystkich meczów oraz, że ich terminy mogą ulegać zmianom, za 

co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Organizator zastrzega, iż w przypadku transmisji danego meczu nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość bądź inne 

nie udogodnienia pojawiające się na Platformie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez 

Użytkowników z Serwisu. 

7. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu i z Portalu zgodnie z regulaminami Serwisu i Portalu.  

8. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty w 

Serwisie, zgodnie z regulaminem Serwisu.  

9. Sprzedaż Biletów Kolekcjonerskich, Biletów Kolekcjonerskich z Kodem oraz Biletów Kolekcjonerskich z Kodem oraz 
Kominem lub Maseczką na konkretny mecz kończona jest w momencie rozpoczęcie meczu lub w momencie sprzedaży 

całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż wirtualnych miejsc kończona jest w innym terminie, wówczas termin ten 

jest wyraźnie zaznaczony w Serwisie. 

§ 3. Proces zakupu 

1. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów:  

1) wybór meczu/wydarzenia,  

2) wprowadzenie danych osobowych, 

3) wysłanie zamówienia,  

4) dokonanie płatności w kwocie : 
a) Bilet Kolekcjonerski – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100); 

b) Bilet Kolekcjonerski z Kodem – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100); 

- za jedno miejsce na jedno miejsce na Trybunie. 

         c)   Bilet Kolekcjonerski z Kodem z Kominem lub Maseczką z nadrukiem – 40,00 zł 

               (słownie:  czterdzieści  złotych 00/100); 

- za jedno miejsce na jedno miejsce na Trybunie. 

- za jedną sztukę komina lub maseczki z nadrukiem do wyboru 
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d)  Bilet Kolekcjonerski z Kodem z Kominem lub Maseczką z nadrukiem  plus wysyłka 

               - 50,00 zł  (słownie:  pięćdziesiąt  złotych 00/100); 

- za jedno miejsce na jedno miejsce na Trybunie. 

- za jedną sztukę komina lub maseczki z nadrukiem do wyboru 

- wysyłka listem priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej 

5) po skutecznym dokonaniu płatności za Bilet Kolekcjonerski z Kodem, w przeciągu maksymalnie 30 minut, 

Organizator wyśle Użytkownikowi Bilet Kolekcjonerski  

z indywidualnym kodem dającym dostęp do Platformy i umożliwiający obejrzenie meczu Polski Cukier Toruń 

- King Szczecin na Platformie.  

6) po skutecznym dokonaniu płatności za Bilet Kolekcjonerski z Kodem oraz Maseczką lub Kominem  z 
nadrukiem w przeciągu maksymalnie 30 minut, Organizator wyśle Użytkownikowi Bilet Kolekcjonerski  z 

indywidualnym kodem dającym dostęp do Platformy i umożliwiający obejrzenie meczu Polski Cukier Toruń - 

King Szczecin na Platformie. Komin lub Maseczka z nadrukiem będą do odebrania z siedzibie organizatora w 

dniach:  17.12., 18.12., 21.12. oraz 22.12. w godzinach  10.00 – 14.00. 

2. Po dokonaniu płatności nie ma możliwości edycji zamówienia. 

3. Do Użytkownika należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego 

identyfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta swoich danych osobom 

trzecim. 

§ 4. Zwroty i reklamacje 

Wirtualne miejsca lub wirtualne miejsca i kody dostępu do Platformy zakupione online na trybunach drużyny Polski 

Cukier Toruń nie podlegają zwrotowi.  

§ 5. Ochrona danych osobowych 

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, podanych przez siebie 

elektronicznie. 

2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez 

kontakt mailowy z Organizatorem. 

3. Serwis działa zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną pod adresem: https://abilet.pl/. 

4. Portal działa zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną pod adresem: https://emocje.tv/. 

§ 6. RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest spółka Twarde Pierniki S.A. z siedzibą w Toruniu, 

przy ul. Gen. Józefa Bema 73-89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000468926, NIP: 9562303845, REGON: 341453737 . 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: biuro@twarde.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi; 

c. realizacji umów zawartych przez administratora; 

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
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8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Korespondencja z Użytkownikiem będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki wynikłe z tytułu błędnego podania adresu e-mail 

2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020 r.  

 

 

 


