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Regulamin „Listy Przebojów Polskiego Radia Dzieciom” 

 
§ 1. 

[ Postanowienia ogólne ] 

1. Organizatorem „Listy Przebojów Polskiego Radia Dzieciom” (zwana dalej: Listą) 
realizowanej podczas audycji „Lista Przebojów Polskiego Radia Dzieciom" (zwana dalej: 
Audycją) 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). 

2. Audycja nadawana będzie w czwartki, od godz. 17:00 do godz. 18:00, w okresie od dnia 
2 września 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w Polskim Radiu Dzieciom. 

3. Uczestnikiem Listy jest każda osoba, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, która odda 
swój głos za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa § 2 ust. 2 Regulaminu 
(zwana dalej: Uczestnikiem). 

4. Podczas Audycji prezentowanych będzie dziesięć Utworów (zwanych dalej: Utworami) 
zajmujących odpowiednie pozycje na Liście oraz dwie propozycje. 

5. Pozycja Utworu na Liście będzie zależała od liczby uzyskanych głosów. 
6. Jeden Utwór możne znaleźć się na Liście maksymalnie przez dziesięć notowań z rzędu. 

Następnie, niezależnie od liczby zdobytych głosów, zostanie on usunięty z Listy 
Przebojów.  

7. Zliczanie głosów w Liście odbywać się będzie automatycznie poprzez mechanizm 
zliczający głosy na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom. 

8. Aktualne zestawienie Listy Przebojów  będzie dostępne na stronie 
www.polskieradiodzieciom.pl w każdy czwartek, bezpośrednio po rozstrzygnięciu 
każdego tygodniowego głosowania. 

9. Niniejszy Regulamin (zwane dalej: Regulaminem) określa szczegółowe zasady 
głosowania Uczestników w ramach Listy. 

§ 2. 
[ Zasady głosowania ] 

1. Każdy Uczestnik może głosować raz dziennie na pięć różnych wybranych z Listy 
Utworów. Uczestnictwo w głosowaniu ma charakter dobrowolny. 

2. Głosować można wchodząc na stronę: https://www.polskieradio.pl/18/9166.  
3. Należy wybrać maksymalnie pięć różnych Utworów z Listy. Po wyborze pięciu Utworów 

możliwość dalszego oddawania głosów zostaje automatycznie zablokowana do 
następnego dnia. 

4. Głosowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, 

spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. Osoby niepełnoletnie 

mogą oddawać głosy za pośrednictwem swoich opiekunów prawnych. 

5. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

członkowie ich najbliższej rodziny. 
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6. Oddanie głosu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Głosy będzie można oddawać od czwartku od godziny 18:00 do czwartku następnego 
tygodnia do godz. 12:00. Ważne głosy, oddane zgodnie z Regulaminem, będą 
decydowały o kolejności na Utwór na Liście. 

8. Głosować można na Utwory i propozycje, które znajdą się w poprzednim notowaniu. 
9. W przypadku, gdy dwa lub więcej Utworów z Listy otrzyma taką samą liczbę głosów i 

czas, w którym wpłynął ostatni zarejestrowany głos na dany Utwór, to zwycięzcy ww. 
głosowania zajmują te same miejsca na Liście. 

10. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania będzie czuwać Komisja powołana przez 
Organizatora. 

11. W przypadku awarii systemu do głosowania, zwycięzcę wskazuje specjalnie do tego 
powołana przez Organizatora Komisja. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne przeciążenia sieci operatorów internetowych. 

§ 3. 
[ 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 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 Listy Przebojów 
Polskiego Radia Dzieciom jest Organizator Listy - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana 
„Administratorem”). 

2. Uczestnicy przystępując do głosowania w Liście wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych 
zwykłych: adres e-mail.  

3. Uczestnicy Listy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 
określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Listy 
jest wymagane do udziału w Liście.   

4. Uczestnik przystępując do Listy, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 
(adres e-mail). 

5. Do zakończenia Listy Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Listy wysyłając na adres e-mail: 
listadzieci@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie 
danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Listy, podane uprzednio w 
zgłoszeniu udziału w Liście dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była 
komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w Liście, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: iod@polskieradio.pl. 
7. 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 
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niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z 
realizacją Listy. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia 
Listy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w 
szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

10. 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. 

11. Uczestnikom Listy 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 Uczestników, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 

rozumieniu RODO. 

§ 4. 
[ Postanowienia końcowe ] 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.polskieradiodzieciom.pl. 

2. Reklamacje dotyczące głosowania należy przesyłać na adres siedziby Organizatora. 
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja składająca się z przedstawicieli 

Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowania, jego przerwania lub 

zawieszenia głosowania z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym 
technicznych i programowych. 

5. Organizator z przyczyn programowych lub technicznych bądź z innych ważnych 
przyczyn niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu emisji 
Audycji bądź zmiany terminu podania wyników głosowania. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się 
do opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio 
opublikował niniejszy Regulamin. 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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