REGULAMIN
Umieszczania komentarzy w akcji „Historia pewnych zdjęć”
Organizatorem akcji realizowanego przez Program 2 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie
(00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753,
NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości
(zwany dalej Organizatorem).
Akcja ma na celu odnalezienie właścicieli albumu ze zdjęciami znalezionego w 1944r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja
„Historia
pewnych
zdjęć”
będzie
przeprowadzona
na
stronie
https://historiazdjecia.polskieradio.pl i antenie Programu 2
2. Początek akcji zostanie ogłoszony na antenie Programu 2 20.01.2020r.
3. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
4. Chcąc uczestniczyć w akcji słuchacze pozostawiają komentarze z informacjami dotyczącymi
przedmiotu akcji na stronie Programu 2
5. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Akcji może być podane na antenie oraz stronach
internetowych Polskiego Radia S.A.
§2
ZASADY POZOSTAWIANIA KOMENTARZY
1. Uczestnicy akcji na stronie internetowej https://historiazdjecia.polskieradio.pl (dalej zwana
,,Strona”) zamieszczają komentarze, które mają pomóc w odnalezieniu właściciela albumu ze
zdjęciami znalezionego w 1944 r. Umieszczenie komentarza jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu. Komentarze można dodawać za pośrednictwem poczty e-mail lub
portalu Facebook.
2. Komentarze są moderowane przez administratora.
3. System komentarzy uruchomiony na Stronie służy jedynie do przekazywania informacji
związanych z Akcją.
4. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie mogą
naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych praw własności
przemysłowej.
5. Użytkownik publikuje swoje komentarze na własną odpowiedzialność, tym samym ponosi
wyłączną odpowiedzialność za umieszczone treści swoich wypowiedzi.
6. Komentarze zawierające treści niezgodne z prawem, obraźliwe, naruszające prawa osób
trzecich będą usuwane ze strony.
7. Nad prawidłowością przebiegu Akcji będzie czuwać Komisja powołana przez Organizatora.
DANE OSOBOWE
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w
ramach Akcji jest Organizator Akcji- Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al.
Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
Uczestnicy Akcji biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr IP
komputera.
Uczestnicy Akcji przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym
w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Akcji jest wymagane do udziału
w Konkursie.
Do zakończenia Akcji Uczestnik Akcji może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji wysyłając na adres e-mail dwojka@polskieradio.pl
wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości
należy podać nazwę Akcji oraz podane w trakcie trwania Akcji dane osobowe. Cofnięcie zgody
przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji oraz utratą prawa do
jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail:
iod@polskieradio.pl.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
Administratora danych osobowych związanych z realizacją Akcji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Akcji,
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na
obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnikom Akcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji
Reklamacyjnej na adres: Program 2 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości
77/85 z dopiskiem „Historia pewnych zdjęć”.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
polskieradio.pl/Dwojka .

