Załącznik nr 1

ZGODA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko)

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w Plebiscycie „LIGA SUPERBOHATERÓW”, którego
Organizatorem jest Polskie Radio S.A.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Plebiscytu, udostępnionego na stronie
internetowej https://ligasuperbohaterow.polskieradio.pl, którego treść akceptuję.
W przypadku wyboru na Finalistę Plebiscytu wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polskie Radio S.A.
mojego opisu, charakterystyki i wizerunku utrwalonego podczas wręczenia nagrody oraz na publikację
nagranych materiałów w formacie audio i video na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji
„Lato z Radiem” oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora na
zasadach określonych w treści Regulaminu Plebiscytu.

_________________________________
(data i podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach PLEBISCYTU „LIGA SUPERBOHATERÓW” jest Polskie Radio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w Plebiscycie i otrzymania nagrody. Do zakończenia Plebiscytu mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wysyłając
na adres e-mail jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". Cofnięcie zgody jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Plebiscycie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. W sprawach związanych z danymi osobowymi
mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Radiu S.A. – pod nr tel. 22 645 34 03 lub pocztą elektroniczną pod adresem
iod@polskieradio.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) jedynie w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Plebiscytu. Dane osobowe Finalistów Plebiscytu będą przetwarzane
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: opublikowanie informacji o Finalistach,
archiwizacja dokumentów, ewentualnie obrona przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia
Plebiscytu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa, mogą być również powierzone, na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piśmie, podmiotom
świadczącym usługi na zlecenie Polskiego Radia S.A. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
na zasadach określonych w rozdziale III RODO. Mam również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

