
Regulamin konkursów  organizowanych na portalu społecznościowym Facebook, na 
profilu Radio 7 - Północne Mazowsze i Działdowszczyzna - 90,8MHz i 88,0MHz 
 

§ 1. 
Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów na portalu społecznościowym  
Facebook na profilu Radio 7 - Północne Mazowsze i Działdowszczyzna - 90,8MHz i 
88,0MHz 

§ 2. 
 Podmiotem organizującym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest Media 7 
Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000468850  
 

§ 3. 
Dane osobowe przekazane Media 7 Sp. z o.o. przez uczestników konkursów organizowanych 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu (i) 
realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) doręczenia nagród. Dane 
osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik 
konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
 

§ 4. 
 W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych 
podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie 
ich rodzin. 

§ 5. 
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik 
akceptuje w chwili przystąpienia. 

§ 6. 
Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem 
Facebook.`  

§ 7 
Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym 
pod adresem www.facebook.com/radio7.fm 
 

§ 8. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebooka. 

 
§ 9. 

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

§  10. 
Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie 
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. 

§ 11. 
 Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała 
Regulamin oraz która  posiada  zweryfikowane  konto w serwisie Facebook. W przypadku 



osób nieletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej  zgody przez opiekuna prawnego na udział 
w konkursie.  

§ 12.  
Nagrodami w konkursie są towary/usługi  wymienione w treści Konkursu opublikowanego na 
portalu Facebook, na profilu: Radio 7 - Północne Mazowsze i Działdowszczyzna - 90,8MHz i 
88,0MHz 

§ 13.  
Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu 
Facebook na profilu Radio 7 - Północne Mazowsze i Działdowszczyzna - 90,8MHz i 
88,0MHz 

§ 14. 
Zadaniem Uczestnika jest zastosowanie sie do warunków określonych w poście 
konkursowym, na portalu Facebook na profilu Radio 7 - Północne Mazowsze i 
Działdowszczyzna - 90,8MHz i 88,0MHz 
 

§ 15.  
Wysłanie zdjęcia/filmiku/ wiersza lub innych wymaganych w konkursie materiałów  przez 
Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw 
majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również 
zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego materiału na wszelkich polach 
eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy; 
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia; 
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy; 
e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie miejscach. 
 

§ 16. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 

któremu przyznano nagrodę. 

§ 17. 

 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 

profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik  zostanie  wykluczony z Konkursu. 

  

§ 18. 

Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w konkursie. W 
przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich 
zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu.  
 

§ 19. 
Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w 
zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i 
zapowiedzi danego konkursu. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może 



być przeprowadzony w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym 
paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Każdego zwycięzcę  
danego konkursu organizator poinformuje o otrzymaniu prawa do nagrody w danym 
konkursie. Bez względu na liczbę takich powiadomień zwycięzca uzyskuje prawo tylko do 
jednej nagrody 

 
§ 20. 

Nagrody będą wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w zapowiedzi 
danego konkursu. W przypadku, gdy w dniu wysłania powiadomienia, organizator otrzyma 
od zwycięzcy (telefonicznie na numer 792-150-150 albo pocztą elektroniczną na adres 
redakcja@radio7.pl) informację, że zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody w 
wyznaczonym w zapowiedzi konkursu terminie, termin odbioru przez tego zwycięzcę 
nagrody ulega przedłużeniu o 5 dni roboczych. W takim jednak przypadku, jeżeli nawet z 
zapowiedzi konkursu wynikała możliwość wyboru przez zwycięzcę pomiędzy różnymi 
nagrodami w konkursie, organizator zastrzega sobie prawo do wydania temu zwycięzcy 
ostatniej pozostałej organizatorowi nagrody przewidzianej w konkursie, bez możliwości 
wyboru przez zwycięzcę pomiędzy nagrodami. 
 

§ 21. 
Wydanie nagrody może nastąpić jedynie oraz wyłącznie do rąk zwycięzcy, osobiście 
obecnego w miejscu wydania nagrody lub za pośrednictwem osób trzecich, działających na 
podstawie pełnomocnictw, upoważnień lub innych oświadczeń składanych przez 
zwycięzców. 

§ 22. 
W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w § 21 lub gdy uprawniona osoba 
nie odbierze nagrody w określonym w zapowiedzi danego konkursu miejscu i terminie, prawo 
do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenie 
zwycięzcy 

§ 23. 
Reklamacje dotyczące danego konkursu należy składać na adres redakcji: Media 7 Sp. z o.o. 
ul. Żwirki 21 B, 06-500 Mława.  
 Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Media 7 Sp. z o.o. oraz 
Radia 7, jak również na stronie internetowej www.radio7.p 

 


