Regulamin Koncertu Życzeń
RDN MAŁOPOLSKA
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Podmiotem organizującym audycję „Koncert Życzeń” jest radio RDN
MAŁOPOLSKA z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 14, 33-100 Tarnów,
zwane dalej Organizatorem.
2. Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży zamówienie
mailowo pod adresem: koncert@rdn.pl, telefonicznie pod numerem
14 627 50 50, bądź osobiście w siedzibie Organizatora.
3. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli czas
realizacji przyjętych zamówień na dany termin, przekroczy czas
przewidziany na emisję tej audycji na antenie, o czym informuje
Zamawiającego.
4. Regulamin Koncertu Życzeń stanowi integralną część Zamówienia
składanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację zlecenia
i

jest

dostępny

na

stronie

internetowej:

http://www.rdn.pl/audycje/koncert-zyczen.
5. Złożenie zamówienia jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się
z treścią Regulaminu Koncertu Życzeń (zwanego dalej „regulaminem”),
jego zaakceptowaniu i braku zastrzeżeń co do postanowień niniejszego
regulaminu.
§2
[ZASADY ZAMAWIANIA ŻYCZEŃ;
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]
1. W zamówieniu należy podać nazwisko:
– dla kogo będą życzenia (imię, nazwisko, adres - przez który rozumie się

miejscowość bez dokładnego wskazania adresu zamieszkania)
– z jakiej okazji
– kto składa życzenia
– można również przesłać swoją treść (do 100 słów) i zaproponować
piosenkę.
2. Osoba przekazująca dane wraz z ich podaniem składa oświadczenie
o

wyrażenie

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych,

a

jeżeli

oświadczenie to obejmuje adres osoby dla której życzenia mają być złożone,
może on przekazać podać tylko za pisemną zgodą adresata, którego
oświadczenie w tym zakresie musi być złożone i obejmować zgodę na
przetwarzania danych osobowych dotyczących jego adresu przez RDN
Małopolska.
3. Wynagrodzenie za emisję życzeń wynosi 100 zł i jest to kwota, w której
zamawiający może przekazać do 100 słów życzeń. Organizator zastrzega
sobie prawo do skracania życzeń, przekraczających limit 100 słów.
4. Zamówienie można opłacić w sekretariacie radia lub przelewem na konto
(w przypadku płatności przelewem konieczne jest przesłanie potwierdzenia
przelewu na adres koncert@rdn.pl lub pocztą) - Najpóźniej miesiąc przed
datą emisji.
5. Dane do przelewu: RDN Małopolska, ul. Bema 14, 33-100 Tarnów, na Bank
Pekao S.A. I/o Tarnów, nr: 38 1240 1910 1111 0000 0897 9968.
6. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko solenizanta lub jubilata
oraz datę emisji Koncertu Życzeń.
7. Zamówienia muszą być skierowane do jednej lub dwóch osób, (jeśli jest to
np. rocznica ślubu) i dotyczyć jednej okazji.
8. Osoba zamawiająca życzenia jest odpowiedzialna za powiadomienie
odbiorcy życzeń o terminie emisji życzeń na antenie RDN Małopolska. Istnieje
możliwość powiadomienia listownego odbiorcy życzeń za dodatkową opłatą
5

zł.

Wysyłane

zaproszenia

są

jedynie

dodatkiem

oferowanym

do

zamówienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
opóźnienia wynikające z działania Poczty lub podania błędnego adresu.
9. Treść życzeń musi być związana z tematyką audycji.

10. Nie można żądać zamieszczać treści wulgarnych, obscenicznych
i obraźliwych, takie treści nie będą podlegały emisji a jednocześnie
10. Organizator zgłasza sobie prawo do ingerencji w treść życzeń, tak aby
były one zgodne ze stylistyką, gramatyką i składnią języka polskiego, nie
naruszając jednocześnie zasadniczej treści zamówienia.
11. Zamawiający życzenia mogą zaproponować utwór muzyczny do
zamawianych życzeń, lecz organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej
zmiany w/w utworu na inny. Jeden tytuł utworu może pojawić się w jednej
audycji tylko jeden raz.
12. W przypadku problemów technicznych związanych z emisją programu na
antenie zamawiający ma prawo do zwrotu wpłaty za emisję życzeń lub
powtórnej emisji w kolejną możliwą niedzielę.
13. Organizator uwzględnia reklamacje do 30 dni od daty emisji programu
w siedzibie organizatora lub telefonicznie.
14. Reklamacja zostaje ograniczona i może dotyczyć tylko wyłącznie:
a) błędnego przeczytania przez prowadzącego audycję imienia lub nazwiska
odbiorcy/odbiorców życzeń;
b) błędnego przeczytania informacji dot. wieku lub rocznicy/rocznic
odbiorcy/odbiorców życzeń.
15.

Organizator

Zamawiającego

nie

ponosi

odpowiedzialności

niewłaściwego

adresu,

za

lub

podanie
innych

przez
danych

uniemożliwiających kontakt, a co za tym idzie, realizacji zamówienia na
emisję życzeń.
16.

Organizator

Zamawiającego

nie

ponosi

niewłaściwego

odpowiedzialności
adresu

za

podanie

Odbiorcy/Odbiorców

przez
życzeń,

uniemożliwiających powiadomienie go/ich o emisji audycji.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie telefonii
komórkowej i/lub sieci Internet, za pośrednictwem której Zamawiający może
przesłać życzenia do „Koncertu Życzeń”.
18. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej usługi u Organizatora
polegającej na nagraniu wyemitowanych życzeń wraz z zamówioną
piosenką na płytkę CD i wysłanie na wskazany przez Zamawiającego adres

w dodatkowej cenie 25 złotych (cena zawiera koszt wysyłki i płyty CD)
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym

informujemy,

że

przetwarzamy

Pani/Pana

dane

osobowe,

w sposób i na zasadach określonych poniżej, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s.1)
(zwanego dalej "rozporządzeniem RODO").
Jednocześnie niniejszym informujemy Pana/Panią, że:
1. Korzystając z usług oferowanych w ramach audycji pt. „Koncertu Życzeń”
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że RDN Małopolska przetwarzać
będzie jego dane oraz dane osobowe Odbiorcy życzeń, niezbędne do
realizacji audycji na podstawie zgody Zamawiającego, a także na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w
związku z wyłączeniem stosowania niektórych przepisów rozporządzenia
RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest Diecezja Tarnowska - RDN
Małopolska zs. w Tarnowie ul. Bema 14, 33-100 Tarnów.
3.

Wyznaczyliśmy

przedstawiciela

administratora

danych

osobowych,

z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych

osobowych i realizacji swoich praw, poprzez e-mail: rodo@rdn.pl telefon
728 447 870 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
4. W związku z zasadami przetwarzania danych osobowych i celów
przetwarzania danych osobowych:
4.1. Zamawiający życzenia akceptuje, że podanie danych osobowych
Odbiorcy życzeń takich jak: imię i nazwisko, służy realizacji umowy, zgodnie
z ust. 6 ust. 1 lit. b RODO, a podanie nr telefonu, adresu zamieszkania, adresu
e-mail Zamawiającego życzenia przez zamawiającego jest dobrowolne, ale
przekazanie

ich

oznacza

spełnienie

przez

Zamawiającego

życzenia

względem Odbiorcy życzeń obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 14 ust.
3 RODO oraz oznacza legitymowanie się (dysponowania) zgodą na ich
przetwarzanie udzieloną w celach redagowania, przygotowania, tworzenia
i realizacji oraz publikowania - emisji życzeń na antenie radia RDN w ramach
audycji „Koncert życzeń", a także informowania o audycji jej terminie, treści
lub poinformowaniu o innych elementach zamówionej usługi, zgodnie z jej
treścią,

o

ile

to

niezbędne

do

jej

realizacji,

najpóźniej

wraz

z pierwszą emisją zamówionej usługi.
4.2. Organizator oświadcza, że uprawniony jest do przetwarzania danych
osobowych Zamawiającego życzenia i Odbiorców życzeń o których w ust. 1
na podstawie art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 2 RODO.
4.3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz
otrzymania ich kopii) możliwość sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapominanym”) lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
4.4. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4.5. posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), chyba że istnieje
ważna prawnie, uzasadniona podstawa do przetwarzania.

4.6. posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres
niezbędny do realizacji usługi, tj. maksymalnie przez okres sześciu miesięcy od
dnia realizacji usługi, tj. wyemitowania życzeń podczas "Koncertu życzeń", po
tym okresie są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy radia lub
podwykonawcy,

czyli

osoby

z

których

na

podstawie

stosunku

cywilnoprawnego Organizator korzysta do realizacji audycji i jej emisji
(usługobiorcy, wykonawcy Organizatora), przetwarzający dane osobowe na
podstawie odrębnych upoważnień do przetwarzania lub innych właściwych
dokumentów (umów o powierzeniu danych osobowych).

