
ZGODA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
(imię i nazwisko) 

niniejszym, 

1. Wyrażam zgodę na udział w Plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie, z którym się 

zapoznałem i którego treść akceptuję. 

2. Organizator poinformował mnie, że zgodnie z art. 13 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 przetwarzanych w 

ramach Plebiscytu jest Organizator Plebiscytu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych 

należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, miejscowość, a w przypadku 

konieczności wysłania Nagrody także adres do korespondencji. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Plebiscycie i otrzymania Nagrody. 

5. Wyrażam zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko i miejscowość) w 

przypadku stania się Finalistą Plebiscytu na zasadach określonych w Regulaminie. 

6. Oświadczam, że do zakończenia Plebiscytu mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych wysyłając na adres e-mail  iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie 

„Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Plebiscytu 

oraz podane w trakcie trwania Plebiscytu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika 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. 

7. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych w Polskim Radiu S.A. – pod nr tel. 22 645 34 03 lub pocztą elektroniczną pod 

adresem iod@polskieradio.pl. 

8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, będą 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 Zwycięzców Plebiscytu będą przetwarzane na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: opublikowanie 

informacji o Zwycięzcach, archiwizacja dokumentów, ewentualnie obrona przed roszczeniami. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Plebiscytu, chyba że 

niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

11. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z 

zastrzeżeniem ust. 5), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w rozdziale III 

RODO. 

12. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

mailto:iod@polskieradio.pl


13. W przypadku wyboru na Finalistę Plebiscytu zobowiązuję się przesłać Organizatorowi zdjęcie 

przedstawiające moją osobę oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polskie Radio S.A. 

mojego wizerunku znajdującego się na przesłanym w dodatkowej wiadomości email zdjęciu i na 

umieszczenie zdjęcia na stronach internetowych Polskiego Radia S.A. Oświadczam, że w chwili 

wysłania zdjęcia będę posiadać prawo do dysponowania prawami autorskimi do zdjęcia w zakresie 

określonym w Regulaminie. Oświadczam, że udzielenie licencji i zgód, o których mowa w 

Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich do zdjęcia oraz że ponoszę wobec 

Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

 

…………………………………………………………………………………. 
(data i podpis)     


