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ZASADY KONKURSU “ZRÓB PIERWSZY KROK Z TAYLOR SWIFT” 

 

§ 1. Wstęp  

 

1. Niniejsze zasady określają zasady przystąpienia i udziału w konkursie „ZRÓB PIERWSZY 

KROK Z TAYLOR SWIFT” („Zasady”). Poprzez przystąpienie do konkursu „ZRÓB 

PIERWSZY KROK Z TAYLOR SWIFT” („Konkurs”) potwierdzasz, że przeczytałeś Zasady  

i zgadzasz się być nimi związany. 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka 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, NIP: 

527-20-15-509, (dalej: „Organizator”). 

3. Fundatorem Nagród Głównych i  nagród – wyróżnień w Konkursie jest Universal Music 

Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 69, zarejestrowana  

w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000074457, o kapitale zakładowym 100 000 zł, zwaną dalej „Fundatorem”. 

4. Przystąpić do konkursu mogą jedynie osoby, które w dniu 23 sierpnia 2019r. ukończyły 

18 rok życia (dotyczy to również osób towarzyszących). 

5. Pracownicy Organizatora i Fundatora, spółek należących do grupy spółek RMF lub 

Universal Music Polska i podmiotów od nich zależnych i/lub ich osób, związanych z 

Konkursem oraz ich 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. 

6. Konkurs rozpocznie się dnia 16 sierpnia 2019 r. i zakończy się 23 sierpnia 2019 r. 

7. 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 Radia RMF FM. 

8. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 

 

§ 2. Zadanie Konkursowe 

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na zadanie: „Nie stój! 

Nie czekaj! Odważ się i zaproś swoją drugą połówkę na wymarzoną i perfekcyjną 
randkę”  

 

§ 3. Zasady zgłoszeń 

1. Platformą, poprzez którą odbywa się Konkurs, jest specjalnie przygotowana podstrona 

serwisu internetowego Organizatora - www.rmf.fm – poświęcona Konkursowi - 

https://www.rmf.fm/r/taylor-swift.html (zwana dalej: „Serwisem”). 

http://www.rmf.pl/
http://www.rmf24.pl/
http://www.rmf.fm/
https://www.rmf.fm/r/taylor-swift.html
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2. Zgłoszenia można przesyłać od godziny 16:00:00 czasu polskiego w dniu 16 sierpnia 

2019 r. do godziny 15:00:00 czasu polskiego w dniu 23 sierpnia 2019 r. 

 

3. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość zgłoszeń Konkursowych. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) wykonać zadanie Konkursowe 

b)  wypełnić wszystkie pola formularza konkursowego oraz zaakceptować niniejszy 

regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Zasad 

oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się 

do jego przestrzegania. 

 

§ 4. Wybór laureatów w Konkursie 

 

1. W każdym z  dni powszednich zawierających się pomiędzy 19 do 22 sierpnia 2019r. do 

godziny 20:00 Jury spośród odpowiedzi na zadanie konkursowe wyłoni najciekawsze 

lub intrygujące odpowiedzi, których osobom wręczy nagrodę-wyróżnienie: specjalny 

zestaw płyt wokalistki Taylor Swift; 

2. W dniu 23 sierpnia 2019r. po godzinie 15.00 Jury wyłoni dwójkę Uczestników, których 

odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze (zwani dalej pojedynczo: „Zwycięzcą”, a 

łącznie „Zwycięzcami”).  

3. Wyłonieni Zwycięzcy wezmą udział w ścisłych dwóch finałach Konkursu („Finał”), które 

odbędą się dnia 23 sierpnia 2019 r. na antenie Radia RMF FM w godzinach pomiędzy: 

16:00-22:00 („Finaliści”). 

4. W trakcie każdego Finału Organizator nawiąże połączenie telefoniczne ze Zwycięzcą oraz 

wskazaną przez niego osobą, którą chciał zaprosić na randkę. 

5. W trakcie połączenia Zwycięzca ma powiedzieć swojej drugiej połówce to co napisał w 

odpowiedzi na zadanie konkursowe. W wypadku gdy osoba wskazana przez Zwycięzcę 

wyrazi zgodę na randkę, Zwycięzca otrzymuje Nagrodę Główną. W wypadku gdy osoba 

ta nie wyrazi zgody na randkę, Zwycięzca nie otrzymuje Nagrody Głównej, a Organizator 

wyłoni kolejnego Zwycięzcę, do którego zadzwoni. 

6. Połączenia telefoniczne ze Zwycięzcami (także z laureatami nagród – wyróżnień) będą 

rejestrowane przez Organizatora a następnie odtwarzane na antenie Radia RMF FM. 

7. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie 

powyższego nagrania zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika na antenie Radia 

RMF FM a także w działaniach promocyjno-reklamowych Radia RMF FM, w 

szczególności związanych z prowadzonym Konkursem, przy czym Uczestnik nie jest z 

tego tytułu uprawniony do żadnego wynagrodzenia.  

8. W wypadku gdy ze Zwycięzcą nie będzie można uzyskać połączenia telefonicznego w 

dniu 23 sierpnia 2019r. podczas rozgrywania Finału (lub ze wskazaną przez niego druga 
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połówką), Zwycięzca traci prawo do wzięcia udziału w Finale, a Organizator przystąpi 

niezwłocznie do wyłonienia rezerwowego zwycięzcy Konkursy.   

9. Laureat nagrody- wyróżnienia może zostać Zwycięzcą Nagrody Głównej.  

 

§ 5. Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1.1. dwie Nagrody Główne, w postaci nagrody pieniężno - rzeczowej składającej się z: 

1.1.1. usługi turystycznej o wartości 6 000,00 zł brutto obejmującej: 

a) przelot dla Zwycięzcy + 1 osoby towarzyszącej na trasie Warszawa – Paryż – 

Warszawa (wylot 9.09.2019r. powrót 10.09.2019r. 

b) zakwaterowanie w hotelu w pokoju w 2 osobowym (1 noc) z 9.09.2019 na 

10.09.2019. 

c) 2 biletów na ekskluzywny koncert Taylor Swift, który odbędzie w Paryżu 

09.09.2019r. (dla zwycięzcy + 1 osoby towarzyszącej), 

 

1.1.2. Kwoty pieniężnej w wysokości 666,66 brutto. 

 

Łączna wartość jednej Nagrody Głównej wynosi 6 666,66 złotych brutto. 

 

1.2. pięć (5) nagród - wyróżnień stanowiących nagrodę rzeczową w postaci jednej z czterech 

wersji Deluxe Journal płyty „Lover” - Taylor Swift, o wartości 139,99 zł brutto każda 

nagroda. 

 

2. Wszystkie nagrody w Konkursie wydaje Fundator. 

 

3. Kwota pieniężna Nagrody Głównej, zostanie zatrzymana przez Fundatora tytułem 

podatku od nagrody, który zostanie odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

 

4. W przypadku, w którym Zwycięzca nie spełnia wymogów Zasad, Organizator jest 

upoważniony zdyskwalifikować Zwycięzcę bez powstania żadnej dalszej odpowiedzialności w 

stosunku do zwycięzcy. Dyskwalifikacja Zwycięzcy oznacza dyskwalifikację osoby zgłoszonej 

przez Zwycięzcę do Konkursu. 

 

5. UWAGA! Do realizacji nagrody konieczne jest posiadanie przez Zwycięzcę i jego osobę 

towarzyszącą co najmniej ważnego dowodu osobistego. Organizator nie gwarantuje, ani nie 

ponosi odpowiedzialności za nie wpuszczenie Zwycięzcy lub jego osoby towarzyszącej na 

koncert. 
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6. Zwycięzcy 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.  

 

 

§ 6. Prawa autorskie, odpowiedzialność 

 

1. Uczestnik konkursu, przesyłając zgłoszenie, oświadcza i gwarantuje, że przesłana 

odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw 

własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem 

przesłanej odpowiedzi i/lub że jest w pełni uprawniony do dysponowania tą odpowiedzią. 

2. Zamieszczenie na stronie Konkursowej Zgłoszenia, jest jednoznaczne z udzieleniem przez 

Uczestnika Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i przenaszalnej 

licencji (dalej: Licencja) do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów 

zawartych w odpowiedzi Uczestnika,  w następującym zakresie: 

2.1 Licencja upoważnia do korzystania z odpowiedzi przez czas nieokreślony (okres licencji); 

2.2. Licencja upoważnia do korzystania z odpowiedzi, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, w szczególności:  

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

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

techniką cyfrową, 

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

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi 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 odpowiedzi, w szczególności w sieci 

Internet, 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 odpowiedzi na terytorium obejmującym obszar 

całego świata. 

 

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

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

zgody, opracowań odpowiedzi, poprzez dokonywanie w szczególności jej skrótów, oraz na 

korzystanie przez Organizatora z tych opracowań na  polach eksploatacji, wskazanych w 

punkcie 2 niniejszego paragrafu;  

b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w 
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szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań odpowiedzi oraz rozporządzanie 

tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 2  niniejszego 

paragrafu;  

c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu odpowiedzi 

publiczności, udostępnianiu odpowiedzi anonimowo lub z podaniem imienia i nazwiska 

Uczestnika, 

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

i ich artystycznych wykonań. 

 

4. Licencja na korzystanie z odpowiedzi, obejmuje również prawo Organizatora do 

korzystania z odpowiedzi w celach promocji i reklamy Organizatora oraz wszelkich akcji 

promocyjno-reklamowych, których celem jest promocja ORganizatora, także na stronach 

internetowych. 

 

5. Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora i Fundatora odpowiedzialność względem osób 

trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i 

konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych 

niniejszą umową, gdy oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1 okażą się niezgodne z 

prawdą. 

 

§ 7. Warunki Ogólne 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień Uczestników do udziału 

w Konkursie i sprawdzenia ich tożsamości. 

2. Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja 

kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania 

nagrody, w przypadku oszustwa, nieuczciwości Uczestnika lub braku uprawnień 

określonych Zasadami. 

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za  awarie sieci internet, linii telefonicznej lub 

dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju. 

4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, straty lub 

uszkodzenia wynikające z przyjęcia lub używania nagrody. Organizator ani Fundator nie 

zapewnia ubezpieczenia z tytułu realizacji prawa do nagrody. Ubezpieczenie, w tym 

zdrowotne, leży po stronie Zwycięzcy. 

5. Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej a Uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w 

zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu. 
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Dane osobowe  

31. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z 

organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator, czyli Radio Muzyka Fakty Grupa 

RMF sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1. 

 

32. 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. 

 

33. 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. 

 

34. 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; 
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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. 
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* 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. 

 

35. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 

adresu lub innych podanych przez siebie danych.  

 

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 

adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.  

 

 

Postanowienia końcowe  

 

37. 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. 

 


