Regulamin
Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „Muzyka”

PREAMBUŁA
A. Nagrody Mediów Publicznych zostały ustanowione przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio
S.A. i Polską Agencję Prasową S.A. i przyznawane będą w następujących kategoriach „Nagroda
Mediów Publicznych – Obraz”, „Nagroda Mediów Publicznych – Słowo” i „Nagroda Mediów
Publicznych – Muzyka”.
B.

Nagroda Mediów Publicznych w kategorii „Muzyka” (dalej „Nagroda”) przyznawana jest przez
Polskie Radio S.A.

C.

Nagroda ustanowiona jest w celu wspierania i popularyzacji polskiej twórczości muzycznej,
propagowania kultury muzycznej i działalności artystycznej budującej polską świadomość i
wspólnotę.

D. Nagroda jest przyznawana twórcy, którego działalność artystyczna wniosła niepodważalny wkład
do polskiej kultury muzycznej oraz przyczyniła się do budowania wspólnoty narodowej,
posiadającemu obywatelstwo polskie, bez względu na jego miejsce zamieszkania.

ORGANIZATOR KONKURSU I FUNDATOR NAGRODY
§1
1.

Polskie Radio S.A. jest organizatorem konkursu na Nagrodę i fundatorem Nagrody (dalej
„Organizator”).

2.

Nagrodę stanowią:
a.

statuetka oraz

b.

kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto, płatna na wskazany przez Laureata
rachunek bankowy, po potrąceniu właściwego podatku.

3.

Nagrody nie można podzielić ani też odstąpić od jej przyznania.

KONKURS NA NAGRODĘ
§2
1.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do konkursu są członkowie Kapituły.

2.

Konkurs na Nagrodę (dalej „Konkurs”) składa się z 3 etapów:
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a.

etap pierwszy - wybór kandydatur – każdy członek Kapituły może zgłosić dowolną liczbę
kandydatur ustnie do protokołu lub pisemnie wraz z uzasadnieniem,

b.

etap drugi – wybór przez Kapitułę, spośród zgłoszonych kandydatur, 5 (pięciu)
nominowanych,

c.

etap trzeci – wybór laureata.

3.

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie autorowi żyjącemu w dniu przyznawania Nagrody.

4.

Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, w
szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.

5.

W Konkursie może być przyznana tylko jedna Nagroda.

6.

Odmowa przyjęcia nagrody przez laureata skutkuje powtórzeniem etapu trzeciego Konkursu.

KAPITUŁA NAGRODY
§3
1.

Kapituła Nagrody składa się z 5 członków powoływanych przez Zarząd Organizatora.

2.

Kapituła Nagrody (dalej „Kapituła”):

3.

a.

sprawuje kontrolę nad poprawnością przebiegu Konkursu,

b.

dokonuje oceny i wyboru kandydatur do Nagrody,

c.

przyznaje Nagrodę.

Członkostwo w Kapitule ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Kapituły wobec Zarządu
Organizatora, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły. W takim
przypadku Zarząd Organizatora powołuje nowego członka Kapituły.

4.

Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie danej Kapituły.

5.

Przewodniczący Kapituły kieruje pracami i przewodniczy obradom Kapituły.

6.

Kapituła podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów, Przewodniczącemu przysługuje głos rozstrzygający.

7.

Dla ważności obrad Kapituły wymagane jest kworum stanowiące ponad połowę liczby jej
członków, przy czym udział w pracach Kapituły, w tym głosowanie, możliwe jest także za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym.

8.

Członkowie Kapituły otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Kapituły, którego
wysokość ustalana jest przez Zarząd Organizatora.

9.

Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu
posiedzeń i podejmowanych decyzji.
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10. Z przebiegu prac Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni podczas
posiedzenia członkowie Kapituły. W protokole zawiera się wzmiankę o osobach biorących udział
w pracach Kapituły za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie
rzeczywistym.
11. Organizator zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną prac Kapituły.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA LAUREATA I WRĘCZENIA NAGRODY
§4
1.

Nagroda wręczana jest we wrześniu podczas uroczystej gali (dalej „Gala).

2.

Dokładna data wręczania Nagrody podawana jest do publicznej wiadomości z dwumiesięcznym
wyprzedzeniem.

3.

Miejsce uroczystości jest ogłaszane nie później, niż na miesiąc przed wręczeniem Nagrody.

4.

Do stałych uczestników Gali zalicza się w szczególności wszystkich nominowanych do Nagrody,
zwycięzcę poprzedniej edycji Nagrody, członków Kapituły oraz gości, których lista jest ustalana
każdorazowo przez Zarządy Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji
Prasowej S.A.

5.

Laudację na cześć laureata danej edycji Nagrody wygłasza Przewodniczący Kapituły lub inna
osoba wskazana przez Przewodniczącego Kapituły.

DANE OSOBOWE
§5
1. Organizator informuje, że 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r.), dalej zwanym „RODO”, administratorem danych osobowych osób fizycznych będących
kandydatami Nagrody jest Organizator: Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie, kandydaci do Nagrody wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, danych dotyczących
działalności artystycznej i dorobku, adres e-mail, nr telefonu oraz wizerunku.
3. Kandydat do Nagrody przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do udziału w Konkursie.
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4. Kandydat do Nagrody wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych
osobowych (imię i nazwisko).
5. Do ogłoszenia decyzji o przyznaniu nagrody podczas Gali kandydat może cofnąć zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu
wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę: Nagroda Mediów Publicznych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Organizator oświadcza, że w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych Organizatora, e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie
art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora
danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia
zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w
szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdej z osób, o których mowa w ust. 2 w zakresie wynikających z RODO, przysługuje prawo
dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
11. Osobom, o których mowa w ust. 2 w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, Organizator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.prsa.pl.
2. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
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