Regulamin Konkursu Radia Kaszëbë:
“Dzień Dobry Zakupy”
1. Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie stacji Radia Kaszëbë
zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz.
93 z późn. zm.).
b) Organizatorem konkursu telefonicznego jest Kaszëbë FM z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Mireckiego 12/3
c) Konkurs będzie rozgrywany w programie Radia Kaszëbë.
d) Konkurs odbywa się w terminie: od 08.02.2021 do 12.02.2021 (od godz. 06.00 do
godz. 08.15) Rozwiązanie konkursu następuje w ww. terminie ok. godz. 8.30
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny przeprowadzenia Konkursu
i przeprowadzenia kolejnej edycji konkursu telefonicznego danego dnia.
e) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
2. Warunki uczestnictwa
Udział w konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, które spełniają
następujące warunki:
a) zapoznały się z regulaminem konkursu “Dzień

Dobry Zakupy” oraz z

regulaminem ogólnym konkursów rozgrywanych na antenie Radia Kaszëbë i
akceptują treści obu regulaminów.
b) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu
zgodnie z wymogami ustawowymi.
c) nie są pracownikami i stałymi współpracownikami Kaszëbë FM
d) nie są członkami najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 2, ppkt. c)

3. Nagrody
a) Nagrody w Konkursie gwarantuje Organizator.
b) Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
c) wartość nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku dochodowego od osób
fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) w
związku z tym laureat nie odprowadza podatku w kwocie 10% od wartości nagrody
d) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje dotyczące nagród
oraz następstwa związane z ich realizacją. Odpowiedzialność spoczywa na
podmiocie, który udostępnił Organizatorowi nagrody lub innym podmiocie przez
niego wskazanym.
3.1 Nagrodą w konkursie są:

1) łącznie 5 bonów o wartości 100 zł każdy (codziennie do wygrania 1 bon)
do wykorzystania w CH Jantar w Wejherowie (Obrońców Helu 3, 84-200
Wejherowo) Bony będą odbierane przez zwycięzców konkursu w firmie
EURO TECH, WEJHEROWO, PRZEMYSŁOWA 35 A
termin realizacji bonu do 31 marca 2021 r.
Bony są do wykorzystania w określonych sklepach:
Wykaz sklepów do realizacji bonów w CH JANTAR
1. CHIC – butik odzież damska, torebki,
2. BARDOTKA – bielizna osobista damska, męska i dziecięca, szlafroki,
piżamy, bielizna erotyczna, rajstopy
3. REPORTER &amp; YOUNG – odzież i zabawki dla dzieci,
4. T-MOBILE,
5. ORANGE,
6. MANDARYNKA – butik odzież damska, obuwie,
7. PLUS GSM,
8. PLAY,
9. STOPER – odzież damska i męska,
10. EKRIS – odzież damska i męska
11. Foto-KONTAKT – sklep fotograficzny,
12. MOODO – odzież damska i młodzieżowa,
13. TWOJA KUCHNIA – restauracja, kawiarnia
14. DOMINIK – sklep mięsny,
15. PRALNIA CHEMICZNA,
16. ZOOMANIA – SKLEP ZOOLOGICZNY,
17. SKLEP WARZYWA-OWOCE,
18. MEDIAEXPERT – AGD,RTV,
19. KOMFORT – dywany, wykładziny, panele,
20. Sklep Antena – Cyfra +,

21. OTO OKO- salon optyczny
22. Fryzjer Adam- salon fryzjerski
.
3.2 Kwota nagród nie przekracza 760 zł, w związku z tym nie odprowadza się podatku w
kwocie 10% od wartości nagrody
3.3 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje dotyczące nagród
oraz następstwa związane z ich realizacją. Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie, który
udostępnił Organizatorowi nagrody lub innym podmiocie przez niego wskazanym.
4. Zasady konkursu
a) Słuchacz wchodzi do gry poprzez wysłanie sms o treści kaszebe pod nr 72601 w
terminie od 08 lutego 2021 do 12 lutego 2021 od godziny 06.00 do godziny 08.15
i odpowiada na pytanie zadane przez Prowadzącego/Prezentera, koszt sms
2.46 z Vat4.2 Podczas trwania konkursu, jury (patrz pkt. 5) wybiera najciekawszy
sms wysłany w ciągu trwania konkursu a osoba z której numeru sms został
wysłany, podczas wejścia antenowego zostaje poinformowana, że wygrywa.
Rozwiązanie następuje codziennie w terminie 08 stycznia 2021 do 12
stycznia 2021r. ok. godziny 08.30
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zadawania pytań konkursowych.
c) Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda, niezależnie od ilości
zgłoszeń.
d) Nagrody będą odbierane w siedzibie Radia Kaszëbë w Gdyni, ul. Mireckiego 12/3 lub
w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
e) Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.
f) Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na inną.

5.

Jury

6.1 Skład jury:
Przewodniczący - Rafał Prokop
Sekretarz - Katarzyna Boguniowska
Członkowie - Jacek Hoduń
6.2 Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników akcji.
6.3 Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia akcji z regulaminem.
6. dane osobowe
a) Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Kaszëbë FM
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Mireckiego 12/3
b) 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”).
c) 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.
d) 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 .
e) Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
I.
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
II.
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
III.
usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora
niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia
zapomnianym”).
IV.
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.
V.
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.

7. Postępowanie reklamacyjne
a) Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji, należy składać organizatorowi na
piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia.
b) W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data
stempla pocztowego.
c) Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
d) Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji
telefonicznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na piśmie
przez Organizatora.
8. Postanowienia dodatkowe
a)
b)
I.
II.
III.
IV.

V.

Treść regulaminu jest dostępna na www.radiokaszebe.pl
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
udział w konkursie przez osoby nieuprawnione
udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody
tym spowodowane
usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy akcji
problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
Nad prawidłowością przebiegu akcji i jej zgodnością z regulaminem czuwa
kierownictwo Kaszëbë FM

