Rgulamin konkursu fotograficznego w paśmie "Rano na tak"
do wygrania ręcznie wykonane i malowane porcelanowe figurki z manufaktury AS Ćmielów!
Art. 1
[Organizator Konkursu]
Konkurs organizuje Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.;
30-007 Kraków, Al. Słowackiego 22, wpisane pod nr KRS0000049387 do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 675-02-00-083; REGON: 350635144. Kapitał
zakładowy: 2 752 500zł; Kapitał wpłacony: 2 752 500 zł, zwane dalej „Organizatorem".
Art. 2
[Data i miejsce Konkursu]
Konkurs organizowany jest na antenie Radia Kraków w dniach 01.10.2018 r. – 26.10.2018 r.
w paśmie antenowym od godziny 6:00 do 9:00.
[Zasady Konkursu]
1. W dniu 01.10.2018 po ogłoszeniu informacji o konkursie na profilu Facebook Radia
Kraków w komentarzach do tej informacji uczestnik konkursu będzie miał za zadanie
zamieścić zdjęcie obrazujące:
•

w pierwszym tygodniu konkursu, ulubiony kubek,

•

w drugim tygodniu zdjęcie, na którym jest ogień, ognisko, kominek,

•

w trzecim tygodniu konkursu, zdjęcie z kolorem biało-czerwonym

•

w czwartym tygodniu konkursu, zdjęcia kota.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, które
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku osób znajdujących
się na zdjęciu oraz udostępnienie w ramach funkcjonalności Facebook danych profilowych
uczestnika konkursu (w zakresie zdefiniowanym przez Uczestnika konkursu na swoim
profilu Facebook). Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie zdjęcia
autorstwa osoby trzeciej w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń dotyczących
autorstwa zdjęcia lub też zgłoszenia roszczeń dotyczących ochrony wizerunku osób na
zdjęciu się znajdujących.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia i wizerunku osób uwidocznionych
na zdjęciu także na stronie internetowej Radia Kraków na zasadach wskazanych w art. 3
niniejszego regulaminu (Prawa do wizerunku).
4. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu zwalnia z odpowiedzialności serwis
Facebook w pełnym zakresie dotyczącym udziału w konkursie organizowanym przez
Organizatora.
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[Nagrody w konkursie]
1.Nagrodami w konkursie są 4 ręcznie wykonane i malowane porcelanowe figurki z manufaktury AS
Ćmielów, rozdawane na koniec każdego tygodnia w którym trwa konkurs w dniach 5, 12 19,
26.10.2018 r. w trakcie audycji, jedna figurka w każdym tygodniu trwania konkursu:
• Figurka „Dziewczyna w spodniach" nagroda w pierwszym tygodniu,
• Filiżanka Prometeusz z różowej porcelany, nagroda w drugim tygodniu,
• Filiżanka Dorota ( biało czerwona ) nagroda w trzecim tygodniu,
• Figura „Leżąca Kotka” nagroda w czwartym tygodniu.
2. Wyboru nagrodzonego zdjęcia dokonują osoby prowadzące pasmo 6.00-9.00, informacja zostanie
przekazana na antenie Radia Kraków, nadto na profilu Facebook Radia Kraków.

[Sposób odbioru nagrody]
1.Organizator zapewni odbiór nagrody laureatowi konkursu /odbiór tylko osobisty nagrody/ w
siedzibie Radia Kraków (al. Słowackiego 22 w Krakowie) od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-16.00. Na potrzeby odbioru nagrody laureat będzie poproszony o przekazanie swoich
danych osobowych (zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej).
2. Nagrodę należy odebrać do 30 dni od daty jej wygrania. Po tym terminie nagroda zostanie
przekazana Sponsorowi.
3.Organizator konkursu odpowiada tylko za zgodne z regulaminem przeprowadzenie
Konkursu oraz przekazanie Nagrody. Za jakość nagrody i jej realizację odpowiada Kopalnia
Soli Wieliczka – sponsor nagrody w konkursie i jest stroną w przypadku reklamacji
dotyczących jakości usług wynikających z realizacji nagrody
Art. 3
[Prawa do wizerunku]
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. Z chwilą zamieszczenia zdjęcia w komentarzach na profilu Facebook Radia Kraków Uczestnik
wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (w zakresie zgodnym z
informacjami zamieszczonymi na profilu Facebook uczestnika) oraz swojego wizerunku (i
wizerunku osób widocznych na zamieszczonym przez Uczestnika zdjęciu), w tym do
publikowania i zamieszczenia zdjęcia na stronach internetowych Radia Kraków.
3. Wyrażenie zgody przez Uczestnika obejmuje zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie
zarejestrowanego wizerunku w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
a) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wskazanie informacji o Uczestniku
konkursu poprzez sygnał radiowy), za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub
multimedialnych, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub
formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także na stronach internetowych, oraz na
portalach społecznościowych;
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b) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub
innego urządzenia), w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej, zapisu mechanicznego,
optycznego, magnetycznego, elektronicznego lub innego), w dowolnym systemie lub
formacie, na wszelkich nośnikach, w tym audio lub video, światłoczułych, magnetycznych,
optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,
c) wszelkie publiczne odtwarzanie (w tym jako sygnału radiowego)i wyświetlanie, w tym w
sieci internet.
4. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Odbiór nagrody wiąże się z
udzieleniem dodatkowych informacji, w tym danych osobowych umożliwiających identyfikację
osoby fizycznej – na podstawie odrębnej zgody przy odbiorze nagrody.

Art. 4
[Zastrzeżenia i informacje prawne]

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.radiokrakow.pl oraz profilu Facebook Radia Kraków.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz ich
małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego (2) stopnia oraz osoby pozostające z
nimi w stosunku przysposobienia.
3. Organizator konkursu nie wypłaca równowartości nagród w gotówce.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania
konkursu.
5. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzana przez serwis Facebook ani żadne z podmiotów z nim związany.
[Ochrona danych osobowych
i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych]
6.

Organizator konkursu jest równocześnie Administratorem Danych Osobowych zgodnie z
Polityką Prywatności Radia Kraków, zamieszczoną na stronie internetowej Radia Kraków
http://www.radiokrakow.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/.

7.

Uczestnik konkursu przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe (zgodne z
własnym profilem Facobook uczestnika) wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora
w celach redakcyjnych i marketingowych (związanych z organizacją konkursu), dokumentacji i
rozliczenia konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem 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).

8.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu i w terminie do 7 dni od
jego zakończenia w sposób widoczny na stronie internetowej Radia Kraków, oraz w terminie
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do 12 miesięcy na profilu Facebook Radia Kraków. Dane osobowe osób nagrodzonych będą
przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Radiu
Kraków przez okres pięciu (5) lat od początku roku następującego po roku, w którym nagroda
została odebrana, przy czym dane osobowe ujawniane publicznie zostaną ograniczone do
wizerunku oraz danych profilowych Facebook Uczestnika Konkursu.
Art. 5
[Postanowienia Końcowe]
Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 28 września 2018 roku na czas
realizacji Konkursu „fotograficznego w paśmie "Rano na tak!” dniach 01 – 26 października
2018 roku.
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