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ZASADY KONKURSU “DESPACITO” 

 

§ 1. Wstęp 

 

1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF  

sp. z o.o. sp. k., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, KRS 0000660949 Sąd Rejestrowy dla Krakowa 

- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 

350637551 NIP: 677-00-72-027, (zwana dalej: Organizatorem). 

2. Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: 

Regulaminem). 

3. Konkurs będzie rozgrywany na antenie stacji radiowej emitującej program pn. RMF FM, (zwanego 

dalej: RMF FM), podczas specjalnego programu radiowego (zwanego dalej: Audycją).  

4. Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego w RMF FM zgodnie z art. 921 Kodeksu 

Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 05.07.2017r. do dnia  

17.07.2017r. (zwanym dalej: Okresem Konkursu). 

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się  

z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej 

weryfikacji, tj. stwierdzenia niespełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie 

spełnienia warunku wykluczającego udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od 

zgłoszenia swej osoby, od udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa  

w Konkursie, dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom 

Regulaminu.  

7. Konkurs dostępny jest na całym terytorium kraju. 

8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

9.  Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 

10. Poza postanowieniami zawartymi w Zasadach, obowiązywać będą również ewentualne komunikaty 

i informacje w sprawie Konkursu pochodzące od Organizatora podawane na stronie www.rmf.pl, 

www.rmf24.pl lub na antenie RMF FM. 

 

 

§ 2 

Nagrody 

1. Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest Universal Music Polska z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Włodarzewska 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000074457, NIP 526-10-02-259, 

REGON 010638723, (zwaną dalej: Fundatorem). 

 

 

http://www.rmf.pl/
http://www.rmf24.pl/
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2. W Konkursie została przewidziane nagroda główna w postaci: 

a) usługi turystycznej obejmującej: 

i.     Podwójny bilet na koncert Louisa Fonsi w Jardins de Cap Roig, Calella de Palafrugell,  

w Hiszpanii (dla Laureata + osoby towarzyszącej). 

ii. Przelot tam i z powrotem dla dwóch osób na trasie Warszawa/Modlin – Barcelona  

- Warszawa/Modlin  

iii. Transport autobusem/pociągiem dla dwóch osób na trasie z Barcelona – Palafrugell  

-  Barcelona 

iv. Zakwaterowanie w hotelu w pokoju dwuosobowym z nocy 5 sierpnia 2017 r. na 6 sierpnia 

2017 r. 

b)  Kwota należnego podatku od nagrody, zostanie zatrzymana przez Fundatora i zostanie ona 

odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego. 

3. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej 

nagrody w zamian za nagrodę przewidzianą w Konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest 

nieprzenoszalne na osoby trzecie.  

4. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej 

nagrody w zamian za nagrodę przewidzianą w Konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest 

nieprzenoszalne na osoby trzecie.  

 

§ 3 

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, poprzez złożenie, przy pomocy platformy, poprzez którą odbywa się Konkurs, 

tj. podstrony serwisu internetowego Organizatora - http://www.rmf.fm/f/despacito.html – 

poświęconej Konkursowi (zwanej dalej: Serwisem), zgłoszenia (zwanego dalej: Zgłoszeniem), o 

którym mowa w punkcie 4 – 5 poniżej oraz w § 4 Regulaminu. 

2. Uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Fundatora oraz ich osoby najbliższe, 

przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo 

małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3. Wysłanie Zgłoszenia, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się  

z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią 

Regulaminu. 

4. Uczestnik, może brać udział w Konkursie, na podstawie dowolnej liczby prawidłowych Zgłoszeń  

z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać Nagrodę tylko raz.  

5. Organizator, zastrzega sobie prawo dochodzenia poniesionych kosztów, z tytułu złamania 

Regulaminu, względem Uczestnika, który dokonał naruszenia Regulaminu. 

 

§ 4 

Zadanie konkursowe 
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1. W celu wzięcia udziału w Konkursie i gry o Nagrodę Główną, Uczestnik powinien, w czasie jego 

trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, tj.:  

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi w Serwisie oraz 

zaakceptować Regulamin; 

b) Wraz ze Zgłoszeniem, wykonać zadanie konkursowe, polegające na:  

i.  nagraniu filmiku (dalej: „Filmik Konkursowy”); pokazujący, swoją wersję przeboju 

„Despacito”. 

ii. Udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe (dalej: „Odpowiedź Konkursowa” ); 

„Dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać?” o długości max 200 znaków. 

c) Podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres do 

korespondencji. 

2. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 1 powyżej, 

oznacza, że Uczestnik: 

a) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w spocie reklamowym w zakresie określonym  

w Regulaminie oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych według wskazania 

Organizatora w trakcie produkcji i emisji Audycji oraz po jej zakończeniu na warunkach 

wskazanych w Regulaminie, w tym wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo)  

i nieodpłatne korzystanie przez Organizatora  ze swojej wypowiedzi w całości lub  

w wybranych fragmentach oraz przenosi na Organizatora prawa do utworów i/lub artystycznych 

wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z produkcją i emisją Audycji z udziałem 

Uczestnika, z jednoczesnym zezwoleniem na przenoszenie tych praw na osoby trzecie 

zarówno w całości jak i w zakresie poszczególnych uprawnień, bez konieczności uzyskiwania 

zgody Uczestnika. 

b)  akceptuje, iż w trakcie trwania Audycji i Konkursu, Uczestnik nie może wygłaszać wypowiedzi 

nie związanych z Konkursem lub Audycją oraz nie może używać słów wulgarnych lub 

obraźliwych oraz powinien powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa 

osób trzecich. 

c) Potwierdza, że posiada wszystkie prawa i zgody na wykorzystanie wizerunku od osób 

widocznych na jego Filmiku Konkursowym. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą  w okresie od dnia 5.07.2017 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 

17.07.2017 r. do godziny 19:00.  

4. Odmowa podania danych lub złożenia oświadczenia, o jakich mowa w pkt. 1 powyżej, jest 

równoznaczna z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 

§ 5 

Przyznanie Nagród i wyłanianie laureatów 

1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony w poniższy sposób: 

a) Etap I – Jury powołane przez Organizatora wyłoni w dniu 17.07.2017 r. do godziny 23.00 dwie 

osoby, które dokonały najciekawszych Zgłoszeń oraz podały wszystkie wymagane dane, 
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b) Etap II – Finał (wyłonienie Laureata): 

- Dwoje Uczestników, których zgłoszenia zostaną wybrane prze Jury, bierze udział w ścisłym 

finale Konkursu („Finał”), który odbędzie się dnia 17.07.2017 r. „na żywo” na antenie RMF FM 

w godzinach: 19.00 – 23:59 („Finaliści”), 

- w celu  przeprowadzenia Finału przedstawiciel Organizatora zadzwoni równocześnie do 

obydwu wyłonionych Finalistów. Połączenia telefoniczne z Finalistami mogą być rejestrowane 

a następnie niezwłocznie odtwarzane na antenie RMF FM.  

- Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie 

powyższego nagrania zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika na antenie RMF FM 

oraz portalach społecznościowych Organizatora, a także w działaniach promocyjno-

reklamowych RMF FM, w szczególności związanych z prowadzonym Konkursem, przy czym 

Uczestnik nie jest z tego tytułu uprawniony do żadnego wynagrodzenia. W wypadku gdy  

z Finalistą Konkursu nie będzie można uzyskać połączenia telefonicznego w dniu 17 maja 2017 

r. podczas rozgrywania Finału, Finalista traci prawo do wzięcia udziału w Finale,  

a Jury przystąpi niezwłocznie do wyłonienia rezerwowego zwycięzcy Konkursy.   

- W Finale Finaliści mają po 30 sekund żeby przekonać słuchaczy że on i jego osoba 

towarzysząca są najbardziej zwariowaną parą i że to oni w najlepszy sposób będą 

reprezentować polskich słuchaczy podczas show Luisa Fonsiego w Hiszpanii, 

- następnie słuchacze za pomocą smsów wysłanych na numer 3322 (koszt sms wg taryfy 

operatora telekomunikacyjnego) głosują na jednego z Finalistów, 

- Czas na głosowanie słuchaczy – 20 minut od ogłoszenia na antenie RMF FM o rozpoczęciu 

głosowania, 

- po zakończeniu głosowania Organizator dokona podliczenia głosów i Finalista z największą 

ilością głosów słuchaczy wygrywa nagrodę, 

- Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu glosowania, na 

antenie RMF FM oraz na stronie internetowej Konkursu. 

2. Nad prawidłowością przebiegu akcji i pracy Jury czuwają władze statutowe Organizatora.  

3. Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu w zgodzie z Regulaminie.  

4. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby, które dopełniły zadań określonych w § 3 i 4 Regulaminu 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody z przyczyn od 

niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Laureata, oraz za nieprawidłowości 

związane z opóźnieniem lub nie dokonaniem dostarczenia Nagrody wynikające z błędnego podania 

przez Laureata Konkursu adresu do korespondencji. 

7. Nie spełnienie przez Laureata, któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie skutkować 

będzie odmową wydania Nagrody przez Organizatora. 

8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie 

przez Organizatora treści Zgłoszenia lub jego elementów (Filmiku Konkursowego lub/i Odpowiedzi 

Konkursowej) w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek zakresie lub czasie. 
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9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu, 

przy czym negatywny wynik weryfikacji lub odmowa Uczestnika poddania się weryfikacji oznacza 

utratę prawa do dalszego udziału w Konkursie lub nagrody.  

10. Z Laureatem zostanie nawiązany kontakt (e-mail lub telefonicznie) nie później, niż do 21.07.2017 r. 

Jeżeli nie uda się skontaktować z Laureatem do dnia 28.07.2017 r., Nagroda Głowna przechodzi  

na drugiego uczestnika Finału. W wypadku gdy w terminie do dnia 04.08.2017 r. nie uda się 

skontaktować z drugim uczestnikiem Finału, Nagroda Główna pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

11. W przypadku, w którym Laureat nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator jest upoważniony 

zdyskwalifikować Laureata bez powstania żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do 

zwycięzcy. 

 

§ 6 Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłane Zgłoszenie potwierdza, że: 

a) zgłoszony przez niego do Filmik Konkursowy oraz Odpowiedź Konkursowa, jest oryginalna, 

dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach;  

b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;  

c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Filmiku Konkursowego oraz Odpowiedzi 

Konkursowej, w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub 

obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Filmiku 

Konkursowego oraz Odpowiedzi Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, 

jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich,  

w tym w szczególności praw osobistych. 

2. Uczestnik w momencie przesłania swojego Zgłoszenia w Konkursie, oświadcza, że posiada pełnię 

praw autorskich do Filmiku Konkursowego oraz Odpowiedzi Konkursowej w zakresie, w jakim 

stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża 

zgodę na  jego publikację na Stronie Konkursowej, portalach społecznościowych (Facebook, 

Instagram) Organizatora oraz kanale YOUTUBE należącym do Organizatora oraz na antenie RMF 

FM, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na 

użytkowanie Zgłoszenia (w tym Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej) przez 

Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

3. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż przenosi całość praw autorskich majątkowych do Filmiku 

Konkursowego oraz Odpowiedzi Konkursowej z chwilą zgłoszenia go do udziału w Konkursie. 

Przeniesienie praw majątkowych do Filmiku Konkursowego oraz Odpowiedzi Konkursowej 

uprawnia Organizatora do wyłącznego korzystania i rozporządzania Filmikiem Konkursowym oraz 

Odpowiedzi Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach 

eksploatacji w szczególności:  

a) Utrwalanie Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej na jakimkolwiek nośniku oraz 

zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,  
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b) Wprowadzanie Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej do pamięci komputera, 

Internetu i do sieci multimedialnej,  

c) Opracowywanie Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej, w tym modyfikowanie, 

tłumaczenie, przerabianie łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,  

d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Filmik Konkursowy i Odpowiedź 

Konkursowa utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,  

e) rozpowszechnianie Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej, w tym ich publiczne 

wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także 

ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub telewizji, kinie, lub 

prasie.  

f) wykorzystywanie Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej dla celów marketingowych, 

w tym zamieszczanie Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej lub ich części na 

wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach 

ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych 

oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, w 

kampaniach PR-owskich, na materiałach brandingowych, gadżetach. 

4. Dodatkowo Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora oraz 

podmioty działające na zlecenie Organizatora, wizerunku osób, w rozumieniu treści przepisu art. 81 

ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedstawionych na wszelkich Filmikach 

Konkursowych wykonanych na potrzeby Konkursu na wszelkich polach eksploatacji,  

w szczególności:  

a) Utrwalanie Wizerunku na jakimkolwiek nośniku oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,  

b) Wprowadzanie Wizerunku do pamięci komputera, Internetu i do sieci multimedialnej,  

c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie Wizerunku łącznie z innymi 

utworami lub wprowadzanie innych zmian,  

d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Wizerunek utrwalono w tym ich 

odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,  

e) rozpowszechnianie Wizerunku, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także jego publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub telewizji lub prasie.  

f) wykorzystywanie Wizerunku dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Wizerunku lub 

jego części na wszystkich możliwych  nośnikach reklamowych i informacyjnych,  

w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, 

w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach,  

w prezentacjach elektronicznych, w kampaniach PR-owskich, na materiałach brandingowych, 

gadżetach, strojach. 



7 
 

5. W ramach Konkursu zabronione jest podejmowanie działań oraz dostarczanie przez Uczestników 

treści, w tym Filmików Konkursowych i Odpowiedzi Konkursowych o charakterze bezprawnym, 

naruszających dobre obyczaje, w szczególności: 

a) zawierających treści wulgarne lub nieobyczajne, 

b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację 

seksualną, obrażających uczucia religijne, 

c)  naruszających uzasadnione interesy Organizatora, albo godzące w jego wizerunek, 

d) naruszających jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie 

i prawa pokrewne, 

e)  co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do  prób obejścia 

Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu. 

6. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność 

prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu 

przez Organizatora zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w 

miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - 

przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego,  

a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość 

pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu  

i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych 

roszczeń osób trzecich. 

7. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: 

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej 

zgody Uczestnika, opracowań Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej,  

w szczególności  poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez 

Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora; 

b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności 

na zezwalanie na korzystanie z opracowań Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej 

oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora; 

c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Filmiku Konkursowego 

i Odpowiedzi Konkursowej a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z 

podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;  

d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

Filmiku Konkursowego i Odpowiedzi Konkursowej. 

 

§ 7 Reklamacje 

 

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu  

z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w terminie do 30 dni od 
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daty jego zakończenia. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po 

upływie powyższego terminu. 

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres: Radio Muzyka Fakty  

sp. z o.o. sp.k., Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków, z dopiskiem „DESPACITO”. Reklamacja 

zostanie rozpatrzona przez Komisję w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Powiadomienie  

o rozstrzygnięciu nastąpi listownie na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w ciągu 7 

dni od dnia dokonania rozstrzygnięcia przez Komisję. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Uczestnikowi, 

niezadowolonemu z rozstrzygnięcia, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 8. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją  

i realizacją Loterii jest Organizator, czyli Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.,  

Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez 

Organizatora Konkursu w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane 

osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie  

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

3. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych, prawo ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo 

to może być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Radio 

Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. 

4. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym  

w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na zasadach przewidzianych 

w przypisie artykułu 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podmioty te gwarantują, że 

przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z powołaną wyżej ustawą  

o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Zasad. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik poprzez Zgłoszenie potwierdza, że zna i akceptuje zasady Konkursu zawarte  

w Regulaminie. Podanie danych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie 

udziału w Konkursie.  

2. Udział Uczestnika w Konkursie poprzez wysłanie z Zgłoszenia jest równoznaczne z:  

a) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na posłużenie się danymi osobowymi Uczestnika  

w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, 
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b) potwierdzeniem Uczestnika, że zapoznał się z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny na  stronie internetowej konkursu w Serwisie     

http://www.rmf.fm/f/despacito.html  

 

 

 

http://www.rmf.fm/f/despacito.html

