
Regulamin Konkursu „Podaj hasło” 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Podaj hasło” zwany 
dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułczej 1 
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej www.radiogorzow.pl. 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). 
4. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. 
Kukułczej 1. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Udział w konkursie 
jest bezpłatny. Udział w konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie za zgodą rodziców.  

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
W Konkursie może brać udział każdy z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Radia Zachód, 
Radia Gorzów, Radia Zielona Góra. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przystąpienie do 
Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu. 
III. Zasady i przebieg Konkursu 

W dniu 01.06.18 na profilu facebookowym Radia Gorzów zamieszczone zostanie pytanie konkur-
sowe o treści: „Jakie jest hasło reklamowe Sali zabaw z klockami Lego która mieści się w Gorzo-
wie przy ulicy 8 Maja 8”. Udostępnij nasz post i zalajkuj naszą stronę. Pierwszych osiem osób, któ-
re napiszą prawidłowe hasło i postąpią zgodnie z wyżej opisaną instrukcją otrzyma nagrody który-
mi są breloki – latarki Lego z postaciami z  filmu Star Wars. 
  
IV. Ograniczenia 
Organizator Konkursu zastrzega, że każdy z Uczestników Konkursu może wystartować w nim tylko raz. 
V. Nagrody 

1. Nagrodą przewidzianą dla każdego zwycięzcy jest brelok – latarka Lego z postaciami z  filmu Star 
Wars. 

VI. Dane osobowe 
A. Administrator danych osobowych 

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 jest Administratorem danych osobowych 
Uczestników Konkursu. 

B. Inspektor Ochrony Danych 

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z 
którym każdy Uczestnik Konkursu może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych 
pod e-mailem iod@zachod.pl lub pisemnie na adres Organizatora.  

C. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Uczestnikowi przysługuje: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
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d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

D. Cel przetwarzania i czas: 

1) Dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko i numer telefonu przetwarzane będą w celu wzięcia 
udziału w Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestnika w powyższym zakresie będą 
przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wydania nagrody. 

2) Imię i nazwisko Uczestnika oraz jego wizerunek będą przetwarzane na stronach internetowych roz-
głośni Organizatora oraz ich profilach w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestnika w 
zakresie tego punktu będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia 
udziału w Konkursie. 

VII. Postanowienia końcowe 
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  

Wyrażam zgodę na przedstawienie mnie (imię, nazwisko) na antenie Radia Gorzów. 

Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska na stronach internetowych Rozgłośni oraz jej 
profilach Facebook/Twitter/Instagram. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku na stronach internetowych Rozgłośni oraz jej 
profilach Facebook/Twitter/Instagram. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, 
iż: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, 
ul. Kukułcza 1. Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO). 
Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iod@zachod.pl. 

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-
twarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarza-
nie danych osobowych Uczestnika  - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. 

                                                                                                    ---------------------------------- 
data, podpis
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