
ZASADY KONKURSU 

 „Rower Kellys”

§ 1. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej: „Konkursem” jest: RADIO 90 sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

przy ul. Rudzkiej 13e, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS – 0000062991, przez

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 647 05

24 270

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma BIKE-SYSTEM Marek Fiałkowski, ul. Nacyńska 25,  44-

218 Rybnik, NIP 642-178-27-82 

3. Konkurs będzie się odbywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora,  Fundatora nagród

oraz  innych  podmiotów  biorących  udział  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  Konkursu,  a  także  ich

małżonkowie, krewni w linii prostej. 

5. Konkurs organizowany jest w terminie: od 25.06.2018r.do 2.07.2018 roku 

6. Poza postanowieniami zawartymi w Zasadach, obowiązywać będą również ewentualne komunikaty i

informacje w sprawie Konkursu pochodzące od Organizatora podawane na stronie www.radio90.pl lub

na antenie Radia 90.

7. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców

lub prawnych opiekunów.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjęcia na

adres konkurs@radio90.pl oraz podanie: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszych Zasadach.

§ 3. Zadanie Konkursu

Zadanie  konkursowe  polega  na  samodzielnym  wykonaniu  fotografii  przedstawiającej  stary  rower,

zapomniany rower,  inne wykorzystanie roweru  niż tylko do jazdy, mój  pierwszy rower  itd.  Rowery są

wszędzie  my  szukamy  tych  starych,  niekoniecznie  już  sprawnych,  choć  chętnie  zobaczymy  jak  ich

używacie.

        § 4. Zasady zgłoszeń

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać maila ze zgłoszeniem na konkurs@radio90.pl

oprócz zadania konkursowego trzeba podać imię i nazwisko oraz nr telefonu

2. Zgłoszenia  można  przesyłać  od  godziny  00:00:00  czasu  polskiego  w dniu  25  czerwca  2018 r.  do

godziny 23:59:59 czasu polskiego w dniu 01 lipca 2018 r.

3. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość zgłoszeń Konkursowych.

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Zasad oraz że w pełni

je akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 5. Wybór zwycięzcy

1. Jury konkursowe w dniu 2 lipca 2018r. do godziny 12:00 wyłoni zwycięzcę i dziesięciu uczestników

rezerwowych, których zdjęcia zasługiwały na wyróżnienie.

2. Aby  zostać  zwycięzcą  w  Konkursie  Zgłoszenie  w  Konkursie  musi  zostać  wybrane  przez  Jury

konkursowe jako najlepsze oraz w dniu 2 lipca 2018r. Zwycięzca musi odebrać od przedstawiciela

Organizatora połączenie telefoniczne, które emitowane będzie na antenie Radia 90. Próba połączenia

nastąpi pomiędzy godziną … a godziną …

3. W wypadku gdy Zwycięzca nie odbierze połączenia telefonicznego od przedstawiciela Organizatora,

traci prawo do nagrody, a przedstawiciel Organizatora (prowadzący program) zadzwoni do pierwszego
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uczestnika  rezerwowego w celu  wręczenia  nagrody.  Procedura  powtarzana  będzie  aż  do uzyskania

połączenia z uczestnikiem, który odbierze połączenie telefoniczne.

4. Jeżeli  żaden z wybranych uczestników nie odbierze połączenia telefonicznego nagroda pozostaje w

dyspozycji Fundatora.

§ 6. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 2000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych)  ufundowany

przez  Fundatora  nagród  w Konkursie  uprawniający  do nabycia dowolnego roweru  marki Kellys w

sklepie Fundatora na terenie Rybnika do wyboru z oferty w dniu 2 lipca 2018r..

2. Nagroda jest zwolniona z podatku; 

3. Nagroda będzie   do odbioru  u Organizatora w trakcie akcji  plenerowej II Bike Race Zamysłów ul.

Walentego  Pełczyńskiego,  odbywającej  się  8  lipca  2018r.  w  godzinach  8:00  -23:00.  Szczegóły:

https://www.facebook.com/Bikeracezamyslow/ . 

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

zdyskwalifikować  Zwycięzcę  bez  powstania  żadnej  dalszej  odpowiedzialności  w  stosunku  do

zwycięzcy.

5. UWAGA! Odbiór nagrody osobiście w dniu wyścigu 8 lipca 2018r.  

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. 

7. W wypadku  wyboru  przez  Zwycięzcę  roweru  o  wartości  poniżej  2 000  zł  brutto,  Zwycięzcy  nie

przysługuje  zwrot  różnicy  w  formie  pienięznej.  W  wypadku  wyboru  przez  Zwycięzcę  roweru  o

wartości powyżej 2 000 zł brutto Zwycięzca zobowiązany jest dopłacić różnicę.

§ 7. Prawa autorskie, odpowiedzialność

1. Zgłoszenie przez Uczestnika zdjęcia do Konkursu zgodnie z Zasadami, jest jednoznaczne z udzieleniem

Organizatorowi  oraz  Fundatorowi  nagrody  w Konkursie,  nieodpłatnej,  niewyłącznej  i  przenaszalnej

licencji  do  korzystania  z  autorskich  praw  majątkowych  oraz  praw  pokrewnych  do  zdjęcia  (dalej:

Licencja) na następujących warunkach: 

1.1 Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji);

1.2 Licencja  upoważnia  do  korzystania  ze  zdjęcia,  na  wszystkich  znanych  polach  eksploatacji,  w

szczególności: 

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

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie  rozpowszechniania  zdjęcia  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 zdjęcia w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

1.3 Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia na terytorium obejmującym obszar całego świata.

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

-  wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i/lub Fundatora nagrody w Konkursie, bez potrzeby

uzyskiwania  dodatkowej  zgody,  opracowań  zdjęcia,  poprzez  dokonywanie  w  szczególności  jego

kadrowań, zmniejszeń, zwiększeń, itp. oraz na korzystanie przez Organizowania lub Fundatora nagrody

w Konkursie z tych opracowań na  polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 1.2 powyżej; 

- zezwala  Organizatorowi  i/lub  Fundatorowi  nagrody  w  Konkursie  na  wykonywanie  zależnych  praw

autorskich,  w  tym  w  szczególności  na  zezwalanie  na  korzystania  z  opracowań  zdjęcia  oraz
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rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 1.2 powyżej; 

- upoważnia  Organizatora  i/lub  Fundatora  nagrody  w  Konkursie  do:  podjęcia  decyzji  o  pierwszym

udostępnieniu  zdjęcia  publiczności,  udostępnianiu  zdjęcia  anonimowo  lub  z  podaniem  imienia  i

nazwiska twórcy, a także do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego/uzyskanego przez Organizatora

i/lub Fundatora nagrody w Konkursie bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika. 

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

a) jest wyłącznym autorem przesłanego zdjęcia i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa

pokrewne do zdjęcia, osobiście i samodzielnie zarządzam własnymi prawami autorskimi oraz prawami

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

wa do zdjęcia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, 

b)  żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora i/lub Fundatora nagrody w Konkursie z

żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Or-

ganizatora i/lub Fundatora nagrody w Konkursie przekazanych uprawnień,

c) osoby utrwalone na zdjęciu brały w nim udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na zgłoszenie zdjęcia w ra-

mach Konkursu oraz stwierdziły że udział w Konkursie 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  i/lub

Fundatora nagrody w Konkursie,  zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub Fundatora nagrody w

Konkursie z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz do całkowitego zaspokojenia

roszczeń osób trzecich.

5. Licencja na korzystanie ze zdjęcia,  obejmują również prawo Organizatora  i/lub Fundatora nagrody w

Konkursie  do  korzystania ze zgłoszonego zdjęcia w celach promocji i reklamy zarówno Organizatora

i/lub Fundatora nagrody w Konkursie oraz wszelkich akcji promocyjno-reklamowych, których celem

jest promocja Organizatora i/lub Fundatora nagrody w Konkursie.

6. Organizatorowi  i/lub Fundatorowi nagrody w Konkursie  przysługuje prawo udzielania sublicencji  na

rzecz osób trzecich w zakresie wynikającym z niniejszego paragrafu.

§ 8. 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. 

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.

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją

Loterii  jest  Organizator,  czyli  RADIO 90 sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Rybniku przy  ul.  Rudzkiej  13e,
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wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  pod  numerem  KRS –  0000062991,  przez  Sąd  Rejonowy w

Gliwicach, Wydział X Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 647 05 24 270.

2. Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: 

 imię, nazwisko, adres e-mail, oraz numer telefonu Uczestnika Loterii,

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu wymogów określonych w

rozporządzeniu 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 (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie

danych), zwanego dalej: „RODO”. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

 marketingu i promocji Organizatora w czasie trwania Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz po

jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością,  w

szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 dochodzenia  roszczeń,  prowadzenia  postępowań  sądowych  i  windykacyjnych  (art.  6  ust.  1  lit.  f)

RODO);

 wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Uczestnik ma

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom

odbiorców danych osobowych, w szczególności:

 Fundatorowi nagrody w Konkursie; 

 podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów pra-

wa;

 podmiotom współpracującym w zakresie  niezbędnym do prawidłowego  przeprowadzenia  Konkursu,

którym Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych (na zasadach przewidzianych w RODO

(w szczególności w Artykule 28), 

 pracownikom i współpracownikom Organizatora lub podmiotów przetwarzających.

7. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  Konkursie. Konsekwencją

niepodania niezbędnych danych lub ich wycofania będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie

oraz odbioru nagrody.

8. Dane  Uczestników  Konkursu  przechowywane  są  przez  Organizatora  przez  okres  niezbędny  do

realizacji celów przetwarzania, tj.

 przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z Konkursu (tj. 6 miesięcy od dnia wy-

magalności roszczenia);

 do chwili wycofania zgody,;

 w przypadku Zwycięzcy w Konkursie, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w

którym uzyskano wygraną (wydanie);

 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.
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9. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

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

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 Organizator

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 Organizatora niezwłocznego spro-

stowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych da-

nych osobowych;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia

danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usu-

nąć 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 prze -

warzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane nie-

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

nego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Orga-

nizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych

w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, do-

chodzenia lub obrony roszczeń;

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

czenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje

prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych oso-

bowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje

już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony rosz-

czeń. W przypadku  realizacji  prawa do ograniczenia  przetwarzania  danych osobowych,  Organizator

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 inte-

resie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie

mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy

lub dane potrzebne są Organizatorowi 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 Organiza-

tora obowiązku prawnego;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marke-

tingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł

dalej przetwarzać danych w tym celu;

g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszech-

nie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi 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.

10. Prawa  o  których  mowa w punkcie  9  powyżej,  mogą  być  wykonane  przez  przesłanie  stosownego

wniosku:

 w formie pisemnej na adres: RADIO 90 Sp. z o.o., ul. Rudzka 13e, 44-200 Rybnik; lub 
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 drogą e-mail na adres: redakcja@radio90.pl 

11. W przypadkach  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych narusza  przepisy

RODO, Uczestnikom i Zwycięzcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na

terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

12. Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Zwycięzcy poza Europejski Obszar Gospodarczy

ani do organizacji międzynarodowych.
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