Regulamin ogólny konkursów
organizowanych przez Radio Kaszëbë
§1 Warunki ogólne
1. Regulamin określa warunki konkursów organizowanych na antenie Radia

Kaszëbë zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych dla

słuchaczy Radia Kaszëbë przez Kaszëbë FM Michał Kościukiewicz.
3. Warunki poszczególnych konkursów określają niniejszy regulamin oraz

szczegółowe regulaminy publikowane przez Kaszëbë FM Michał
Kościukiewicz na stronie internetowej www.radiokaszebe.pl.
4.

Wyłącznym organizatorem konkursów jest Kaszëbë FM Michał
Kościukiewicz.

5. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są

ograniczone technicznymi zasięgiem programu radiowego rozgłośni
6. Konkursy przeznaczone są dla osób fizycznych, mających pełną zdolność do

czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
chyba że regulamin szczegółowy konkursu stanowi inaczej.
7. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny Organizatora, a

także pracownicy podmiotów będących fundatorami nagród.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród
1. W celu wzięcia udziału w konkursach należy spełnić warunki określone

każdorazowo regulaminem szczegółowym lub spełnić warunek określony
każdorazowo w zapowiedzi konkursu ogłaszanej na antenie
2. Zwycięstwo w konkursie i przyznanie nagrody regulowane jest każdorazowo

regulaminem szczegółowym konkursu.
3. Zwycięzcą konkursu nie może być osoba, która w okresie tygodnia

poprzedzającego konkurs została laureatem w innym konkursie
organizowanym przez Radio Kaszëbë. W rozstrzygnięciu konkursów nie będą
również brane pod uwagę numery telefonów , z których w okresie tygodnia

poprzedzającego dzwoniły osoby uhonorowane nagrodami w poprzednich
konkursach, nawet jeśli z takiego numeru korzystała inna osoba.
4. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez

prowadzącego konkurs na antenie lub osobę z nim współpracującą w terminie
określonym regulaminem szczegółowym. Osoba informująca ma obowiązek
poinformować laureata o nagrodzie w trakcie jednego połączenia
telefonicznego. Jeśli połączenie z laureatem nie nastąpi, wówczas osoba ta
może dokonać próby połączenia z kolejną osobą biorącą udział w konkursie.
5. Nagrody, o ile regulamin szczegółowy konkursu nie stanowi inaczej,

odbierane są w siedzibie Radia Kaszëbë osobiście lub przez pisemnie
upoważnioną osobę, albo przesyłane pocztą za pobraniem pocztowym lub za
uprzednim pokryciem kosztów wysyłki
6. Uczestnik udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie (telefonicznie,

pocztą elektroniczną, poprzez SMS lub tradycyjną drogą pocztową na adres
Media Kaszëbë Sp. z o.o.) w terminie podanym na antenie przez
dziennikarza, prowadzącego audycję konkursową. W każdym przypadku
warunkiem udziału w konkursie jest podanie imienia, nazwiska, numeru
telefonu oraz pełnego adresu do korespondencji, na który składa się nazwa
ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy oraz nazwa miejscowości.
7. Kaszëbë FM Michał Kościukiewicz ma prawo nie przyznać nagrody bez

podania przyczyny
8. Każdy Uczestnik konkursu biorąc w nim udział potwierdza, iż zapoznał się z

regulaminem konkursu oraz akceptuje jego treść i wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem konkursu.
§3
dane osobowe
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest
Kaszëbë FM z siedzibą w Gdyni, przy ul. Mireckiego 12/3
2. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale

niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą
przetwarzana tylko dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z

obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
3. Dane osobowe są udostępnione przez uczestnika konkursu wyłącznie dla

potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej
zgody) będą przetwarzane jedynie przez okres trwania konkursu oraz okres
przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także
ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń
publicznoprawnych.
4. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych

osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i
organizacyjnej konkursu (np. fundatorom nagród w celu realizacji prawa do
nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz
podmiotu powiązanego - Firmy Kaszëbë FM .
5. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do

uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz
prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w
szczególności do następujących informacji: (a) o celach przetwarzania
danych, (b) o kategoriach przetwarzanych danych,(c) o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar
ujawnić dane, (d) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony
danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (e) o prawie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, (f) o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od

Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora

niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do
bycia zapomnianym”).

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do

żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
następujących przypadkach, gdy: (a) uczestnik konkursu kwestionuje
prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (b)
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono
się usunięciu danych, (c) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych,
ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych
dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu
administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to
przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
(ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
§4
Postanowienia końcowe.
1. Zgłaszając się do udziału w konkursach organizowanych przez Kaszëbë FM

Michał Kościukiewicz Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
2. Radio Kaszëbë nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości

powstałe w połączeniach telefonicznych lub wiadomościach sms z winy
uczestnika lub operatora.
3. Radio Kaszëbë nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród

rzeczowych (rękojmia za wady).
4. Odpowiedzialność określona w pkt. 3. ciąży na sprzedawcy, od którego

nagrody zostały kupione przez Organizatora lub który nagrody dostarczył, a
odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści
gwarancji.
5. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt.

3. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
6. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 760,-

zł zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi konkursu (jako
płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości

nagrody przed jej wydaniem.
7. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 14

dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody przysługuje
Media Kaszëbë.
8. Regulamin ogólny konkursów znajduje się na stronie internetowej Radia

Kaszëbë pod adresem www.radiokaszebe.pl

