
Regulamin konkursu  

„Urodzinowe Bombonierki RMF FM 2020.” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu " Urodzinowe Bombonierki RMF FM 2020.”" (dalej: 

"Konkurs") jest „„Grupa RMF sp. z o.o.” sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Fabrycznej 5A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000335800, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  (dalej: „Organizator”). 

 

2. Pracownicy Organizatora, spółek należących do grupy spółek Organizatora i/lub osób 

związanych z Konkursem 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, nie są uprawnieni do 

wzięcia udziału w Konkursie, a ich przystąpienie do Konkursu będzie nieważne. 

 

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, 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 Radia RMF FM. 

 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 

 

 

§ 2 Zasady Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020r. 

2. Zadanie konkursowe polega na złożeniu kreatywnych życzeń Radiu RMF FM z okazji 

trzydziestych (30) urodzin lub opisaniu zabawnych lub przyjemnych wspomnień 

związanych z Radiem RMF FM (zwanych dalej: „Wpisem”). Forma Wpisu dowolna, 

jednakże tekst nie może przekraczać 200 znaków. Formuła luźna. Liczy się wyobraźnia i 

kreatywność. 

 

3. Platformą, poprzez którą odbywa się Konkurs, jest podstrona serwisu internetowego 

Radia RMF FM  - www.rmf.fm – poświęcona Konkursowi (zwana dalej: „Serwisem”). 

 

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wypełnieniu wymaganych pól formularza 

Konkursowego, oraz dokonania Wpisu.  

 

5. Wpisów można dokonywać do 31 stycznia 2020r. do 23:59:59.   

 

6. Nie będą brały udziału w Konkursie Wpisy, które nie będą zgodne z tematem Konkursu, 

lub nie będą prezentowały odpowiedniej wartości artystycznej, lub będą zawierały 

wulgaryzmy, lub treści naruszające zasady współżycia społecznego.  

 

§ 3 Wybór Zwycięzców 

 

1. Zwycięzcy w Konkursie będą wybierani codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy 

od 13 stycznia 2020r. 

  

http://www.rmf.pl/
http://www.rmf24.pl/
http://www.rmf.fm/


2. Zwycięzców wybierała będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 

3. Z wybranymi Zwycięzcami Organizator kontaktował się będzie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu lub telefonicznie.  

 

4. W czasie całego Konkursu Uczestnik ma prawo wysłać dowolną liczbę Wpisów (zgłoszeń). 

 

5. Wygrać w Konkursie można tylko jeden raz. 

 

§ 4 Licencja i oświadczenia 

 

1. Zgłoszenie przez Uczestnika Wpisu do Konkursu zgodnie z Regulaminem, jest 

jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i 

przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Wpisu (dalej: 

Licencja) na następujących warunkach:  

1.1 Licencja upoważnia do korzystania z Wpisu przez czas nieokreślony (okres licencji); 

1.2 Licencja upoważnia do korzystania z Wpisu, na wszystkich znanych polach eksploatacji, 

w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

Wpisu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Wpisu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej - 

publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i 

nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i 

telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci 

Internet, a także inne publiczne udostępnianie Wpisu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

1.3 Licencja upoważnia do korzystania z Wpisu na terytorium obejmującym obszar całego 

świata. 

2. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i 

osobistych: 

- wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej 

zgody, w szczególności opracowań Wpisu, poprzez dokonywanie w nim zmian, skrótów, 

włączanie do innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego oraz na korzystanie przez 

Organizowania z tych opracowań na  polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 1.2 

powyżej;  

- zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w 

szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Wpisu oraz rozporządzanie tymi 

opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 1.2 powyżej;  

- upoważnia Organizatora do: podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Wpisu 

publiczności, udostępnianiu Wpisu anonimowo lub z podaniem imienia i nazwiska 

twórcy, wg wyboru Organizatora.  

3. Zgłaszając Wpis do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym autorem przesłanych Wpisu i posiada wszelkie majątkowe prawa 

autorskie do Wpisu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, 

nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego 

prawa do Wpisu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone,  



b)  żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami 

ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora 

przekazanych uprawnień.  

 

4. Z tytułu powyższych oświadczeń Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

naruszenia autorskich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w 

wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 

żądaniami w stosunku do Organizatora, zobowiązany jest zwolnić Organizatora z 

wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz do całkowitego zaspokojenia 

roszczeń osób trzecich. 

 

5. Licencja na korzystanie z Wpisu, obejmują również prawo Organizatora do korzystania 

ze zgłoszonych Wpisów w celach promocji i reklamy Organizatora oraz wszelkich akcji 

promocyjno-reklamowych, których celem jest promocja Organizatora. 

 

6. Połączenia telefoniczne z wybranymi Uczestnikami są rejestrowane i mogą być 

niezwłocznie odtwarzane na antenie Radia RMF FM. Uczestnik przystępując do 

Konkursu wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie powyższego nagrania 

zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika w działaniach promocyjno-

reklamowych związanych z Konkursem, przy czym nie jest z tego tytułu uprawniony do 

żadnego wynagrodzenia. Połączenia telefoniczne nawiązane z wylosowanymi 

Uczestnikami są bezpłatne. 

 

§ 5 Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie są urodzinowe bombonierki zawierające 30 sztuk czekoladek 

firmy WAWEL o smaku malaga, tiki taki i kasztanki, zwanych dalej łącznie: 

„Bombonierkami”. 

 

2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę w szczególności na ekwiwalent pieniężny. 

 

3. Żaden Zwycięzca w Konkursie nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na 

osoby trzecie.  

 

4. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając 

Organizatorowi, stosowne oświadczenie lub nie pobierając voucheru, o którym mowa w § 

6 Regulaminu, uprawniającego do odbioru nagrody. 

 

5. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 

Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub 

nieprawdziwe lub nie odbierze Bombonierki w terminie do dnia 7 lutego 2020r. 

 

§ 6 Realizacja prawa do nagród 

 

1.  Odbiór Bombonierek następuje na wybranej przez Zwycięzcę za pośrednictwem Formatki 

stacji paliw ORLEN wymienionej w tej Formatce. 

2. Wydawanie Bombonierek następować będzie wg poniższych założeń: 

a) na każdej stacji paliw wymienionych w Formatce będzie zmagazynowana wskazana w 

Formatce ilość Bombonierek, 



b) w celu uzyskania nagrody w postaci Bombonierki począwszy od dnia 13 stycznia 

2020r. za pomocą Formatki Zwycięzca w Konkursie będzie mógł się wskazać stację 

paliw, na której będzie chciał odebrać wygraną Bombonierkę, 

c) po dokonaniu zgłoszenia Zwycięzca otrzyma możliwość wydrukowania Voucheru 

zawierającego unikalny kod lub ściągnięcia go na swój smartfon, na podstawie 

którego uprawniony będzie do odbioru Bombonierki, 

d) przekazanie Bombonierki zwycięzcy w Konkursie następować będzie poprzez 

przedłożenie Voucheru przez jego posiadacza do realizacji we wskazanej w Formatce 

stacji paliw, 

e) wydawanie Bombonierek na stacjach paliw ORLEN następuje w okresie od dnia 13 

stycznia 2020 r. do dnia 7 lutego 2020r.  

f) Bombonierki na danej stacji są dostępne do wyczerpania zapasu. 

 

3. Wszelkie koszty i ryzyka związane z odbiorem Bombonierki obciążają uczestników 

Konkursu.  

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji prawa do nagrody z 

przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Zwycięzcy np. 

zgubienie Vouchera, udostępnienie do osobie trzeciej, która ten Voucher wykorzysta, Itp.  

 

5. Niespełnienie przez uczestników Konkursu któregokolwiek z warunków określonych w 

Regulaminie Konkursu skutkować będzie odmową wydania nagrody przez przedstawiciela 

Organizatora (pracownika stacji paliw ORLEN). 

 

6. Regulamin Konkursu nie przewiduje wysyłania Bombonierek za pośrednictwem poczty, 

firm kurierskich, itp. do Zwycięzców. 

 

§ 7 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z 

organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator, czyli Grupa RMF sp. z o.o. sp.k. z 

siedzibą w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5A. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji Konkursu i 

prawa do nagrody. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu 

oraz marketingu i promocji Konkursu i Organizatora. Administrator upoważniony jest do 

przekazania danych osobowych Zwycięzców w Konkursie w celu realizacji prawa do 

Nagrody Głównej i Nagrody Pocieszenia. 

3. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania Konkursu, 

a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. 

przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi 

przeciwdziałania praniu pieniędzy), przez okresy wskazane w tych przepisach. 

4. Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania 

od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania 

dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących 

informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) 

o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma 

zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych 

osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także 

jego konsekwencjach; 



b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora 

niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora 

niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia 

zapomnianym"). Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest 

spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z 

prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w 

przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego 

przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa 

lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od 

Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących 

przypadkach, gdy: (i) uczestnik Loterii kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z 

prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych 

osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Loterii do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie 

za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;  

e) wniesienia sprzeciwu: 

- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w 

dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). W takiej 

sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że 

istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do 

dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie 

przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody � w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez 

Administratora obowiązku prawnego; 

- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu 

bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji Administrator nie 

będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu; 

f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych 

Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, 

jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w 

sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z 

umową. Prawa o których mowa powyżej, mogą 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 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy RODO*, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 



kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. 

5. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować korespondencyjnie na adres Organizatora podany w Regulaminie lub drogą 

elektroniczną na adres email: iod@gruparmf.pl 

6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 

adresu lub innych podanych przez siebie danych.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 

adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.  

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego 

adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje 

związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni roboczych i udziela 

odpowiedzi pisemnej na adres podany przez składającego reklamację. 

 

mailto:iod@gruparmf.pl

