
 
Regulamin Ogólnopolskiego Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ 

Polskiego Radia SA 2022 
 
 
 
 

§ 1. 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu „LUBIĘ BO POLSKIE.” (dalej: Ranking 
„LUBIĘ BO POLSKIE”) jest Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem 
KRS 000017753, której wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w pełnej wysokości 
wynosi 16 366 300,00 zł, NIP 521-04-14-265, REGON: 010420591 (dalej: Polskie Radio 
lub Organizator). 

 
2. Celem organizowanego przez Polskie Radio Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ jest 

promowanie polskich produktów i usług, a także wspieranie rodzimych firm, które są 
kołem zamachowym polskiej gospodarki oraz edukowanie Słuchaczy anten Polskiego 
Radia w jaki sposób zakup polskich produktów i korzystanie z usług polskich 
przedsiębiorców wpływa na koniunkturę naszej gospodarki oraz ma wymierne korzyści 
dla społeczeństwa. 

 
3. Zadania związane z realizacją Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE” wykonuje Redakcja  

Programu Trzeciego Polskiego Radia, a w razie potrzeby również inne komórki 
organizacyjne Polskiego Radia. 
 

4. Do Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ mogą być nominowane firmy oraz przedsiębiorcy 
zarejestrowani i płacący podatki w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
5. Tematyka związana z Rankingiem poruszana będzie w audycjach gospodarczych na 

antenach Polskiego Radia w okresie: październik - listopad 2022 r. 
 

6. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: 
 
1) Najlepszy Polski Produkt Ekologiczny 2022: nagroda dla polskiego produktu 

 o największych walorach ekologicznych. 

Nagrody: 3 miejsce - dyplom, 2  miejsce - dyplom, 1 miejsce- statuetka oraz dyplom.  
 
 

2) Najlepsza Polska Usługa 2022: nagroda dla firm, które są pomysłodawcami  
i jednocześnie realizatorami nowoczesnych usług. 

Nagrody: 3 miejsce - dyplom, 2  miejsce - dyplom, 1 miejsce- statuetka oraz dyplom.  
 



3) Najlepszy Polski Produkt Eksportowy 2022: nagroda dla firm, które mogą 
pochwalić się produktem lub usługą eksportową o wyjątkowych walorach lub 
wyróżniają się wysokimi wskaźnikami  sprzedaży  na obcych rynkach. Jest to 
nagroda dla firm skutecznie i ciekawie promujących polskie produkty lub usługi za 
granicą. W tej kategorii pod uwagę brane są: działania biznesowe, które efektywnie 
budują pozytywny wizerunek polskich produktów poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
 
Nagrody: 3 miejsce - dyplom, 2  miejsce - dyplom, 1 miejsce - statuetka oraz dyplom.   
 

4) Produkt Innowacyjny 2022: nagroda dla firm, które wprowadziły innowacyjne 
rozwiązanie - produkt lub usługę, która w przełomowy sposób wpłynęła na 
zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku krajowym lub za 
granicą. 

Nagrody: 3 miejsce - dyplom, 2  miejsce - dyplom, 1 miejsce - statuetka oraz dyplom. 
 
 

5) Polska Marka 2022: nagroda dla firm, które zbudowały silną rozpoznawalność 
swojej marki w Polsce lub zagranicą. 
 
Nagrody: 3 miejsce - dyplom, 2  miejsce - dyplom, 1 miejsce- statuetka oraz dyplom.  
 
 

6) Organizator zastrzega sobie możliwość nominowania firm  i przyznania nagród tylko 
w części z wymienionych kategorii i/lub nominowania firm i przyznania nagród 
specjalnych w innych kategoriach niż wyżej wymienione. 

 

§ 2. 

KAPITUŁA 

1. Kapituła składa się z min. 6 osób. Członków Kapituły powołuje Redakcja Programu 
Trzeciego Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia i podawany 
jest on do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.  

2. Członkostwo w Kapitule ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, 
odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły.  

3. W przypadku rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, odwołania, utraty zdolności 
do czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły, Redakcja Programu Trzeciego 
Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia SA mają obowiązek 
powołać nowego członka Kapituły w ciągu 7 dni jeśli liczba członków Kapituły byłaby 
niższa niż 6  osób. 

4. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie Kapituły. 
5. Przewodniczący Kapituły kieruje pracami  Kapituły. 
6. Kapituła w drodze głosowania wyłania laureatów w poszczególnych kategoriach. 
7. Każdej z 3 firm, która zostanie nominowana przez Redakcję Programu Trzeciego 

Polskiego Radia w poszczególnych kategoriach, Kapituła przyznaje punkty w skali od 1 
do 3. 

8. Członkowie Kapituły poprzez głosowanie podejmują decyzje w formie uchwał zwykłą 
większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagane jest oddanie głosów przez co 
najmniej połowę członków Kapituły. W razie  równego podziału głosów, decyduje głos 



Przewodniczącego. Dopuszcza się głosowanie przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

9. Głosowanie Kapituły odbywa się w formie niejawnej. 
10.  Kapituła może na każdym etapie wykluczyć firmę w przypadku powzięcia wiadomości, 

iż firma prowadzi działalność sprzeczną z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego. Jeśli wykluczenie nastąpiło po poinformowaniu firmy o nominacji, 
Organizator poinformuje o tym fakcie zarząd przedsiębiorstwa. 

11. Członkowie są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących 
przebiegu głosowania i podejmowanych decyzji, a także do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych.  

 

§ 3. 
 

WYBÓR LAUREATÓW 
 

1. Wybór laureatów  Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ dokonywany jest w II etapach. 

1) Etap I 

a. Redakcja Programu Trzeciego Polskiego Radia do 31 października 2022 r. 
dokonując preselekcji nominuje firmy, spełniające  wymagania określone w  
Regulaminie Rankingu „LUBIĘ BO POLSKIE”. 

b. Firmy, które zostały nominowane są informowane o fakcie nominacji w formie 
korespondencji pisemnej lub elektronicznej. W terminie wskazanym 
nominowana firma wyraża zgodę na udział w Rankingu wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych.  

2) Etap II- Finał 

a. Kapituła miedzy dniem 31 października, a 10 listopada 2022 r, wybiera  
laureatów w każdej z kategorii określonych w § 1 ust.6; 

b. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Kapituły przedstawia 
Członkom Kapituły nominowane firmy (wraz z uzasadnieniem) w 
poszczególnych kategoriach. Informacje te mogą być przysłane do Członków 
Kapituły za pomocą poczty elektronicznej. 

c. Każdy członek Kapituły punktuje (w skali 1-3 pkt.) według własnego uznania 
kandydatów w poszczególnych kategoriach; 

d. Dopuszcza się możliwość  oddania głosu przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość  za pomocą poczty 
elektronicznej) przez członków Kapituły. 

 

2. Ranking będzie miał swój finał podczas specjalnej audycji wyemitowanej w listopadzie 
2022 r. na wybranej antenie  Polskiego Radia. W audycji przedstawione zostaną wyniki 
rankingu w poszczególnych kategoriach oraz przeprowadzone zostaną  rozmowy z 
przedstawicielami laureatów.  

3. Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia i godziny emisji w/w audycji.  



 

§ 4. 

OGŁOSZENIE LAUREATÓW 

 

1. Nagrody w Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ będą przyznane podczas specjalnej 
audycji wyemitowanej w listopadzie 2022 r., o której mowa w § 3 ust. 2 i 3. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu z ważnego powodu. 
3. Laureat nagrody ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej oraz w innych 

mediach informację o jej uzyskaniu.  

 

 

§ 5. 

 DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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.), dalej zwanego „RODO”, Organizator informuje, że  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Rankingu ,,LUBIĘ BO 
POLSKIE’’ jest Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. 

2. Przedsiębiorcy wyrażając zgodę na udział w Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’, o 
której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) lit b. wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, danych 
osobowych osób reprezentujących przedsiębiorcę lub wskazanych przez przedsiębiorcę 
do kontaktów, obejmujących następujące dane zwykłe: imię i nazwisko, zajmowane u 
przedsiębiorcy stanowisko, adres e-mail, nr telefonu. 

3. Przedsiębiorcy biorący udział w Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ przyjmują do 
wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest 
dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do udziału w Rankingu „LUBIĘ BO 
POLSKIE”.   

4. Przedsiębiorca biorący udział w rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ , wyraża zgodę na 
podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwy 
przedsiębiorcy oraz stanowiska zajmowanego u tego przedsiębiorcy). 

5. Do zakończenia Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ przedsiębiorca będący osobą 
fizyczną lub inne osoby wskazane w  ust. 2 mogą cofnąć zgodę na przetwarzanie ich 
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Rankingu „LUBIĘ BO 
POLSKIE” wysyłając na adres e-mail: maria.przygodzka@polskieradio.pl wiadomość 
o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy 
podać nazwę: ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’ oraz podane uprzednio dane osobowe. 
Cofnięcie zgody przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na przetwarzanie jego 
danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Rankingu ,,LUBIĘ BO 
POLSKIE’’ oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie 



ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych 
przez Organizatora. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
innych osób, o których mowa w ust. 2, Organizator poinformuje przedsiębiorcę o tym 
fakcie, a przedsiębiorca wskaże inne osoby w miejsce osób, które cofnęły zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych. 

6. Organizator oświadcza, że w sprawach związanych z danymi osobowymi można 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora, pod adresem  
iod@polskieradio.pl. lub telefonicznie 022 645 34 03. 

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 związanych z realizacją Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’. 

8. Dane osobowe Laureatów Rankingu będą przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest: 
opublikowanie informacji o Laureatach, obowiązki fiskalne, archiwizacja dokumentów, 
ewentualnie obrona przed roszczeniami. 

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

10. 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 Organizatora. 

11. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 będą przetwarzane przez okres 3 lat od 
dnia zakończenia Rankingu ,,LUBIĘ BO POLSKIE’’, chyba że niezbędny będzie 
dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki 
archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

12. Każdej z osób, o których mowa w ust. 2 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; w zakresie 
wynikającym z przepisów rozdziału III RODO. 

13. 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. 

14. 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. 

 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora. 

 

.  
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