
Regulamin Sonda PnŚ 
 
 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem sondy „Sonda PnŚ”, zwanej dalej „Sondą”, jest Telewizja Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, zwaną dalej TVP, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale 
zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, zwana dalej 
„Organizatorem”.  

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Sondy.  
3. Sonda nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 

roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).  
4. Udział widzów w Sondzie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem 

wiadomości SMS Premium. Widz, który oddał tak głos staje się uczestnikiem Sondy, 
zwanym dalej „Uczestnikiem”.  

5. Sonda służy poznaniu opinii Uczestników na temat programu Pytanie na Śniadanie.  
6. Sonda zostanie przeprowadzona w dniach od 28 października 2016 roku do dnia 28 

października 2016 r. 
7. W Sondzie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, przy czym osoby 

niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.  
8. Przystępując do Sondy poprzez przesłanie wiadomości SMS, Uczestnik wyraża zgodę na 

otrzymywanie w ramach Sondy wiadomości SMS związanych z Sondą, które to 
komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Sondy, w szczególności informacji o 
wynikach Sondy. 

 
§2 

Zasady głosowania w Sondzie 
 
1. Uczestnictwo w Sondzie wymaga oddania głosu poprzez wysłanie wiadomości SMS na 

numer 7120 (koszt 1 zł netto i 1,23zł z VAT), o treści podanej przez Organizatora i zgodnie 
z podanymi przez niego instrukcjami.  

2. Przyjęcie głosu oddanego przez Organizatora zostanie potwierdzone poprzez zwrotną 
wiadomość SMS przesłaną do Uczestnika. 

3. Ogłoszenie wyników Sondy nastąpi w bezpośrednio po jej zakończeniu. 
 

§ 3 
Dane osobowe 

 
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia głosowania, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz 
w celach dowodowych i statystycznych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają 
prawo dostępu do nich i ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.  



2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych.  

3. Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska S. A. z siedzibą przy ul. 
Woronicza 17 w Warszawie. 

 
§ 3 

Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje dotyczące Sondy należy przesyłać na adres: Biuro Reklamy TVP S.A., 00-
999 Warszawa, ul. Woronicza 17, Zespół ds. Internetu i Mediów Interaktywnych.  

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej 
szczegółowym uzasadnieniem.  

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Organizatora.  

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnictwo w Sondzie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu.  
2. Wszelkie pytania dotyczące Sondy należy wysyłać drogą listowną na adres 

Organizatora.  
3. Regulamin niniejszy dostępny jest w siedzibie Biura Reklamy TVP S.A. w Warszawie 

przy ul. Woronicza 17, w Zespole ds. Internetu i Mediów Interaktywnych oraz na 
stronie internetowej sms.tvp.pl.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania 
Sondy i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego 
regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował niniejszy Regulamin. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Sondażu, jego przerwania lub 
zawieszenia Sondażu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede 
wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość 
programową Organizatora oraz sił natury uniemożliwiających przekazywanie sygnału 
telewizyjnego niezbędnego do promowania Sondażu na antenie Organizatora.  

6. Organizator powierza techniczną obsługę Sondy integratorowi SMS – spółce pod 
firmą RMS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.  

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z związku z przebiegiem Sondażu będą rozstrzygane 
przez właściwe sądy powszechne. 


