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REGULAMIN 
Akcji Specjalnej „WÓZEK OD RMF FM” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Akcji Specjalnej „WÓZEK OD RMF FM” (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest 

Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.)   z 
siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660949 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie, (zwana dalej: Organizatorem). 
 

2. Warunki i zasady Akcji Specjalnej określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego 
dalej: Regulaminem). 

 
3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązywać będą również 

ewentualne komunikaty i informacje w sprawie Akcji Specjalnej pochodzące od 
Organizatora podawane na antenie Radia RMF FM. 
 

4. Celem Akcji Specjalnej jest przekazanie upominków dla dzieci w postaci wózka spacerowego 
zawierającego logotyp Radia RMF FM, które urodziły się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
dokładnie w dniu 15 stycznia 2018r., tj. w dniu 28 rocznicy pierwszej emisji programu RMF FM. 

 
§ 2 

Zasady i warunki uczestnictwa 
 

1. W Akcji Specjalnej mogą wziąć udział rodzice lub opiekunowie prawni dziecka które urodziło 
się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dokładnie w dniu 15 stycznia 2018r. Uczestnikiem 
Akcji Specjalnej jest wyłącznie jeden z rodziców lub opiekunów prawnych danego dziecka, 
który dokonał Zgłoszenia (zwany dalej: Uczestnikiem). 

2.  
 

Zgłoszenie do Akcji Specjalnej następuje poprzez złożenie za pośrednictwem specjalnie 
przygotowanej formatki znajdującej się na podstronie serwisu internetowego Organizatora 
- http://www.rmf.fm/f/wyprawka.html – poświęconej Akcji Specjalnej (zwanego dalej: 
Zgłoszeniem),  
 
 

3. Uczestnik może nadesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie dotyczące tego samego dziecka. 
 

4. Dwa lub więcej Zgłoszeń dotyczących tego samego dziecka, stanowić będzie złamanie zasad 
Akcji Specjalnej i powodować będzie utratę prawa do upominku. 

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

Regulaminu, względem Uczestnika, który dokonał naruszenia Regulaminu. 
 

§ 3 
Zgłoszenie 

 
1. Zgłoszenie udziału w Akcji Specjalnej polega na wypełnieniu wymaganych pól formularza Akcji 

Specjalnej, w tym w szczególności prawidłowego numeru telefonu kontaktowego, wraz z 
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załączeniem zdjęcia/skanu pierwszej strony książeczki zdrowia dziecka lub zdjęcia/skanu 
wypisu ze szpitala dziecka i przesłaniu ich do Organizatora. 
 

2. Zgłoszenia posiadające nieprawidłowy numer telefonu bądź jego brak, spowoduje nieważność 
zgłoszenia 
 

3. Do Zgłoszenia można, ponadto dołączyć zdjęcie swojego dziecka. 
 

4. Zgłoszenie udziału w Akcji Specjalnej oznacza, że zgłaszający zapoznał się z treścią Regulaminu 
oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążący) i zobowiązuje się do 
jego przestrzegania. 

 
5. Zgłoszenie do Akcji Specjalnej następuje w terminach wskazanych w § 4 punkt 1 Regulaminu.  
 
6. Zgłoszenie udziału w Akcji Specjalnej jest bezpłatne. 

 
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zbierania Zgłoszeń także w sposób, odmienny niż 

opisany w punkcie 1 powyżej, tj. z pominięciem Serwisu, np. poprzez odebranie Zgłoszenia 
bezpośrednio przez przedstawiciela Organizatora. Zgłoszenie takie podlega wówczas 
regulacjom niniejszego Regulaminu, w tym stosuje się do niego postanowienia § 2 pkt. 3 
Regulaminu. 

 
§ 4 

Zasady Akcji Specjalnej 
 

1. Akcja Specjalna trwa od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018r. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszeń, w celu sprawdzenia jego 

wiarygodności i prawdziwości. 
 

3. Każdemu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie, po weryfikacji Organizatora, okaże się prawidłowe, 
przysługiwać będzie upominek. 

 
4. W ramach Akcji Specjalnej zostaną przyznane upominki w postaci wózków spacerowych 

zawierających logotyp RMF, (zwanego dalej: Wózek). 

 
5. Wózek zostanie wysłany na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany  

w prawidłowo zweryfikowanym przez Organizatora Zgłoszeniu w terminie do dnia 15 marca 
2018r. 

 
§ 5 

Licencja i oświadczenia 
 

1. Uczestnik może nadesłać 1 (jedno) zdjęcie.  
 
2. Przesyłając zdjęcie fotograficzne, zwane dalej "Utworem", Uczestnik udziela Organizatorowi, 

nieodpłatnej, niewyłącznej  
i przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Utworu, na 
następujących warunkach:  
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2.1. Licencja upoważnia do korzystania z Utworu przez czas nieokreślony (okres licencji);  
2.2. Licencja upoważnia do korzystania z Utworu, na każdym z poniższych pól eksploatacji 

obejmujących:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką 
cyfrową,  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej 
- wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie 
przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach telewizyjnych, a także przy 
użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w szczególności 
poprzez zamieszczenie nadesłanego zdjęcia na stronie internetowej serwisu Radia 
RMF FM, telewizji cyfrowej, zamieszczenie w prasie, a także inne publiczne 
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2.3.    Licencja upoważnia do korzystania z Utworu na terytorium obejmującym   
  obszar całego świata.  

2.4.    Dodatkowo poprzez przesłanie zdjęcia Uczestnik:  
a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania 

dodatkowej zgody, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego 
zmian, przeróbek, kadrowań, zmniejszeń, zwiększeń itp. oraz na korzystanie przez 
Organizatora z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych  
w punkcie 4 powyżej;  

b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, w tym 
w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Utworu/Utworów oraz 
rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 4 
powyżej;  

c) upoważnia Organizatora do: podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu 
publiczności, udostępnianiu Utworu anonimowo lub  
z podaniem mojego imienia i nazwiska (wg wyboru Organizatora), a także do 
zniszczenia przesłanego Utworu lub utrwalenia Utworu dokonanego przez 
Organizatora, bez konieczności uzyskiwania mojej zgody.  
 

3.  Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:  
a) jestem on wyłącznym autorem przesłanego Utworu, osobiście i samodzielnie 

zarządzam własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do 
reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Utworu nie są w 
żaden sposób ograniczone ani obciążone,  

b) osoby uwiecznione na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację zdjęcia zgodnie z 
niniejszym Regulaminem i stwierdziły że publikacja ta nie naruszy ich dóbr 
osobistych.  

4.  Z tytułu powyższych oświadczeń Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób 
trzecich,  
a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 
żądaniami w stosunku do Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora  
z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich.  
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§ 6 
Realizacja prawa do Wózków 

 
1. Wózki będą przekazane, za pośrednictwem poczty polskiej, albo firmy kurierskiej, wg wyboru 

Organizatora. 
 

2. Uczestnik Akcji Specjalnej traci prawo do Wózka, jeżeli z przyczyn niezależnych od 
Organizatora nie uda się osobie upoważnionej przez Organizatora w terminie do dnia 28 lutego 
2018r. skontaktować z Uczestnikiem pod wskazanym w Zgłoszeniu numerem telefonu lub 
adresem korespondencyjnym.  

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Wózka z przyczyn od 

niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Uczestnika, oraz za nieprawidłowości 
związane z opóźnieniem lub nie dokonaniem dostarczenia Wózka wynikające z błędnego 
podania przez Uczestnika Akcji Specjalnej adresu dostarczenia Wózka. 

 
4. Nie spełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie 

skutkować będzie odmową wydania Wózka przez Organizatora. 

 

5. W wypadku, gdy po zakończeniu Akcji Specjalnej i po przekazaniu Wózka, Organizator poweźmie 
informację, że przesłane i nagrodzone przez Organizatora Zgłoszenie zawierało nieprawdziwe 
dane lub zostało przesłane przez osobę nieuprawnioną, wówczas Uczestnik zobowiązany będzie 
do zwrotu otrzymanej Wózka, a w wypadku gdy Wózek będzie rozpakowany, nosiła ślady 
korzystania itp., Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej równowartość 
otrzymanej Wózka na rachunek Organizatora, na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej.  

 
§ 7 

Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją  
i realizacją Akcji Specjalnej jest Organizator, czyli Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. 
sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.)  z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. 
Waszyngtona 1. 

 
2. Uczestnicy Akcji Specjalnej poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Akcji Specjalnej, wyrażają zgodę na 
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją  
i przeprowadzeniem Akcji Specjalnej przez Organizatora w celach związanych z organizacją  
i przeprowadzeniem Akcji Specjalnej. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  

 
3. Uczestnik Akcji Specjalnej 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. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.), z siedzibą w 
Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1. 
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4. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym  

w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Akcji Specjalnej. Podmioty te 
gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą  
o ochronie danych osobowych. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 
Regulamin Akcji Specjalnej znajduje się na stronie internetowej http://www.rmf.fm/f/wyprawka-
2018.html  
 
 


