
Regulamin Konkursu "Walentynki z Radiem Gorzów"

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ Walentynki z 
Radiem Gorzów” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Radio Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 131.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu 
dostępny jest na: facebook.com/radiogorzow oraz w siedzibie Organizatora: Radiu Gorzów z 
siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 131. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z 
akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi 
zmianami). 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursach mogą brać udział wszyscy z wyłączeniem pracowników Radia Zachód, Radia 
Gorzów, Radia Zielona Góra. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenie o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przystąpienie 
do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu. 
III. Zasady i przebieg Konkursu 

1. Należy na adres facebook.com/radiogorzow  przesłać do dn. 14.02.18 r. zdjęcie ze swoją 
"Walentynką". Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno zdjęcie. W załączonej do zdjęcia 
informacji należy dołączyć treść: Akceptuję regulamin konkursu „Walentynki z Radiem Gorzów” 
Podać imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………...We wtorek 14.02.18 
spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze jedno które zostanie nagrodzone. Po godzinie 15.00 na 
portalu facebook.com/radiogorzow  poinformujemy zwycięzcę konkursu o zasadach odbioru 
nagrody.
 IV. Nagrody Nagrodą w konkursie jest "duża" sesja fotograficzna w agencji artystycznej 
Two4Starts
V. Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania i wydania nagrody. 
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), a w przypadku Zwycięzców na ogłoszenie na 
antenie Radia Gorzów oraz opublikowanie na stronie internetowej www.radiogorzow.pl i na 
facebook.com/radiogorzow. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
3. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą 
przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 
postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 
oraz do ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z 
późn. zm.). 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia
odebranie nagród w Konkursie. 
5. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, 
są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane 
osobowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę 



podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmianę innych danych 
uniemożliwiającą prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub odebranie nagrody. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu 
zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.radiogorzow.pl i na 
facebook.com/radiogorzow.


