REGULAMIN
akcji pn. „Kilometry dla Radia”
1. Niniejszy Regulamin dotyczy akcji pn. „Kilometry dla Radia” (w dalszej części zwana
Akcją), której organizatorem jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
„Radio Katowice” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-036), ul. Ligonia 29
(dalej Organizator).
2. Celem Akcji jest promocja Organizatora z okazji jego jubileuszu 95-lecia.
3. Akcja odbędzie się podczas imprez plenerowych Radia Katowice pn. „Radio Katowice
na Fali” w dniach:
a) 2 lipca w Zawierciu
b) 9 lipca w Dąbrowie Górniczej -Pogoria
c) 16 lipca w Cieszynie
d) 23 lipca w Żorach
e) 30 lipca w Żywcu
f) 6 sierpnia w Pławniowicach
g) 13 sierpnia w Częstochowie
h) 20 sierpnia w Tychach- Paprocany
i) 27 sierpnia w Wiśle
4. Akcja będzie polegać na pokonaniu tj. przebiegnięciu, przejściu marszem,
przejechaniu na rowerze itp., przez wszystkich uczestników Akcji sumy kilometrów w
ilości nie mniejszej niż 95 podczas wszystkich imprez plenerowych wymienionych w
punkcie 3, na trasach wyznaczonych przez Organizatora.
5. Czynności, o których mowa w punkcie 4, odbywać się będą indywidualnie bądź w
grupach podczas trwania imprez plenerowych podczas których Organizator będzie
podawał szczegóły Akcji.
6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
7. Z tytułu uczestnictwa w Akcji Organizator nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń
na rzecz Uczestników, chyba że ogłosi je podczas imprez wymienionych w punkcie 3.
8. W Akcji brać udział mogą osoby pełnoletnie. Osoby małoletnie uczestniczą w akcji
wyłącznie pod opieką swych opiekunów prawnych, na wyłączną odpowiedzialność
osób, które sprawują nad nimi pieczę.
9. Uczestnik biorący udział w Akcji oświadcza, że jest zdolny do udziału w niej, nie są mu
znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że
uczestniczy na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w Akcji
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem mogą wiązać się inne, niemożliwe do
przewidzenia czynniki ryzyka. Udział w Akcji oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Akcji.

10. Uczestnicy akcji zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w Akcji.
11. Uczestnicy Akcji zobowiązani są stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora,
mających na celu w szczególności zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
12. Uczestnictwo w Akcji jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu, w szczególności o przetwarzaniu danych osobowych
w zakresie wizerunku.
13. Wizerunek osób biorących udział w Akcji może zostać utrwalony w formie fotografii
lub filmów video, a następnie wykorzystany do celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora.
14. Uczestnicząc w Akcji jej uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie,
wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji
imprez Organizatora, umieszczenia na promocyjnych materiałach drukowanych
Organizatora, w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych.
15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
(40-036) przy ul. Juliusza Ligonia 29, KRS: 0000139719, NIP: 6340020312.
16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@radio.katowice.pl
17. W związku z postanowieniami punktów 13-14 przysługują Pani/Panu takie prawa jak:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia swoich danych,
 żądanie zaprzestania przetwarzania.
Żądanie może Pani/Pan wnieść na piśmie na adres siedziby Administratora lub
elektronicznie na adres: iod@radio.katowice.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
18. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
www.radiokatowice.pl, w siedzibie Organizatora oraz każdorazowo na stoisku
promocyjnym Organizatora podczas imprez wymienionych w punkcie 3.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie danych
osobowych zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności dostępnej na
stronnie https://www.radio.katowice.pl/rodo.html.

