Zdjęcie
autora
audycji
KONKURS STYPENDIALNY im. JACKA STWORY
XXV edycja 2019 r.

Audycja powinna być zrealizowana na płycie CD (format audio) w 6 egz. + 6 kopii karty
zgłoszeniowej.
PŁYTY MUSZĄ BYĆ OPISANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1/ tytuł audycji, 2/ autor, 3/ rozgłośnia lub uczelnia, 4/ czas trwania.

KARTA KONKURSOWA AUDYCJI
Termin nadsyłania prac –31 sierpnia 2019 r.
1. Tytuł audycji:

2. Czas trwania:
3. Autor (imię i nazwisko):
____________________________
nr tel., e-mail

4. Rozgłośnia lub uczelnia:
5. *Pracownik, współpracownik, student
*niepotrzebne skreślić
6. Realizator:

7. Opracowanie muzyczne:

8. Data produkcji:
9. Pod czyim kierunkiem reportaż powstał:
11. Streszczenie: (temat, wydarzenia, rozmówcy)

12. Rekomendacja promotora:

czytelny podpis promotora
, dnia

.

Klauzula dotycząca danych osobowych
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 Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana
„Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię
i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres
do korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest
wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych
(imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail
agnieszka.walewicz@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie
danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu
udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z
Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika 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. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail:
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 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 Uczestników Konkursu 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. 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 Konkursu 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 Konkursu, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

................................
miejsce i data

....................................
podpis uczestnika

W związku ze zgłoszeniem reportażu do Konkursu deklaruję uczestnictwo w
Ogólnopolskim Seminarium Reportażu organizowanym przez Studio Reportażu i
Dokumentu PR w Warszawie w dniach 14-16 października 2019 roku.

.............................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Rozgłośni

UWAGA !
Zgłoszenia należy kierować do Studio Reportażu i Dokumentu PR, ul. Myśliwiecka 3/5/7,
00-977 Warszawa
Agnieszka Walewicz, tel. 22 645-97-37, e-mail:agnieszka.walewicz@polskieradio.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2019 r.

