Regulamin Ogólny Konkursów organizowanych na antenie „Radio 7”, za
pośrednictwem strony internetowej www.radio7.pl oraz na profilach
Radia 7 znajdujących się w portalach społecznościowych
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursów jest Media 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie,
ul. Żwirki 21 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000468850 (zwana
dalej „Organizatorem”).
2. Konkursy będą organizowane z wykorzystaniem: programu radiowego
„Radio 7”, którego producentem jest Organizator, za pośrednictwem
strony internetowej www.radio7.pl lub profili należących do Organizatora
znajdujących się na portalach społecznościowych – w szczególności
portalu Facebook.
3. Konkursy będą organizowane na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. Zasady te będą uzupełniane o informacje dodatkowe
dotyczące danego konkursu. Informacje dodatkowe Organizator będzie
przekazywał za pomocą: programu radiowego Radio 7 lub strony
internetowej www.radio7.pl lub za pomocą profili w portalach
społecznościowych w taki sposób, aby były one łatwo dostępne dla
uczestników konkursu.
4. W przypadku, kiedy organizowany konkurs wymagać będzie innych
regulacji niż te przedstawione w niniejszym regulaminie, Organizator
opublikuje dla takiego konkursu osobny regulamin.
5. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który na
podstawie umowy z Organizatorem zobowiązał się do ufundowania
nagród.
6. Konkursy są organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz
sponsora konkursu fundującego w nim nagrodę oraz osoby im najbliższe
– w szczególności: małżonkowie, konkubenci, dzieci, rodzice i teściowie.
8. Każda z osób nie wymieniona w punkcie poprzednim ma prawo brać
udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy z zastrzeżeniem, że
nagrodę można wygrać tylko raz w danym konkursie. W przypadku
nieobowiązywania tej zasady w danym konkursie informacja o tym fakcie
zostanie podana do wiadomości w informacjach dodatkowych, o których
mowa w punkcie 3 powyżej.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach
1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien wykonać zadanie
wskazane przez Organizatora w informacjach dodatkowych dla danego
konkursu, o których mowa w rozdziale I punkt 3 niniejszego Regulaminu.
2. W konkursach mogą brać osoby powyżej 16 roku życia oraz, jeśli
zastrzeżono to podczas organizowania danego konkursu, także osoby
młodsze, które posiadają zgodę na uczestnictwo w danym konkursie
wydaną przez prawnych opiekunów.
3. Każde dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w
danym konkursie zostaną przekazane w informacjach dodatkowych, o
których mowa w rozdziale I punkt 3 niniejszego Regulaminu.
III.

Zasady ochrony Praw Autorskich i Praw Pokrewnych

1. W przypadku, gdy uczestnictwo w konkursie wymaga udzielenia
odpowiedzi lub wykonania dzieła spełniającego kryteria utworu w
rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych,
wówczas wysyłając taki utwór uczestnik konkursu potwierdza, że:
 zgłoszony przez niego utwór jest oryginalny, dotychczas niepublikowany
i nie nagradzany w żadnych innych konkursach,
 jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości,
 posiada pełnię praw autorskich i majątkowych do tego utworu,
 utwór nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw
osobistych.
2. Uczestnik, potwierdzając pełnię praw autorskich i majątkowych do
przesłanego w ramach uczestnictwa w konkursie utworu, wyraża zgodę
na jego publikację za pośrednictwem: anteny radiowej Radia 7, strony
internetowej www.radio7.pl oraz profili Organizatora w portalach
społecznościowych i tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej,
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez
Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
3. Uczestnik, potwierdzając pełnię praw autorskich i majątkowych do
przesłanego w ramach uczestnictwa w konkursie utworu, udziela
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie
licencji na korzystanie z utworu przez czas nieokreślony. Licencja zostaje
udzielona na następujących polach eksploatacji:
- wykorzystywanie i rozpowszechnianie utworu w całości lub części,
- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części przy
wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki audio, wideo, drukarskiej,
reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowego, a także wytwarzania każdą

dostępną techniką egzemplarzy utworu oraz wprowadzenie do pamięci
komputera lub innego urządzenia,
- modyfikowanie utworu, w tym jego tłumaczenie,
- obrót i sprzedaż nośników z utworem,
- rozpowszechnianie utworu z wykorzystaniem: fal radiowych, stron
internetowych w tym strony www.radio7.pl, Facebook, YouTube lub innej.
- wykorzystanie utworu do celów marketingowych Organizatora oraz jego
kontrahentów.
4. W związku ze złożonym oświadczeniem o którym mowa w punktach 1-3
powyżej uczestnik konkursu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń do utworu ze strony osób
trzecich, uczestnik po poinformowaniu go o zaistniałej sytuacji przez
Organizatora, zobowiązuje się: zwolnić Organizatora z wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu; do całkowitego zaspokojenia
uzasadnionych roszczeń osób trzecich; wstąpić w miejsce Organizatora w
każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości
przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego; w
przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje
się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym
opłaty dodatkowe w szczególności koszty procesu i obsługi prawnej.
Uczestnik zobowiązuje się ponadto do naprawienia wszelkich innych
szkód, które wynikają z roszczeń osób trzecich do utworu.
5. Uczestnik korzystając z przysługujących mu praw autorskich i
majątkowych i osobistych do utworu:
 wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań utworu, w szczególności
poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz korzystanie przez
Organizatora z tych opracowań,
 wyraża Organizatorowi zgodę na dowolne wykorzystanie tych opracowań
wedle uznania,
 upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu
utworu,
 przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do Utworu.
IV.

Nagrody

1. Nagrody w konkursach mogą być pieniężne – wypłacane w polskich
złotych lub rzeczowe.
2. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator o czym uczestnicy są
informowani w informacjach dodatkowych do konkursu, o których mowa
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w rozdziale I punkt 3 niniejszego Regulaminu.
Nagrody rzeczowe nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny,
ani prawo do nich nie może być przeniesione na osobę trzecią.
Nagrody wygrane w konkursach można odebrać: osobiście w siedzibie
Organizatora lub w siedzibie sponsora danego konkursu lub w miejscu
zamieszkania lub pracy uczestnika. W przypadku każdego konkursu
szczegółowe zasady odbioru nagrody Organizator poda w informacjach
dodatkowych do konkursu, o których mowa w rozdziale I punkt 3
niniejszego Regulaminu.
W przypadku braku możliwości odbioru nagrody z winy uczestnika bądź
to w siedzibie Organizatora lub siedzibach sponsorów lub miejscu
zamieszkania lub pracy uczestnika prawo do nagrody przepada po 14
dniach od chwili rozstrzygnięcia konkursu, a roszczenia uczestnika
względem Organizatora bezpowrotnie wygasają. Okres ten może być
krótszy, o czym uczestnicy informowani będą w informacjach
dodatkowych do konkursu, o których mowa w rozdziale I punkt 3
niniejszego Regulaminu.
W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę wolną od podatku
uczestnik konkursu jest zobowiązany pokryć należny podatek dochodowy
w wysokości 10 procent wartości nagrody. Organizator może zastrzec, że
to on pokryje koszty podatku w informacjach dodatkowych do konkursu,
o których mowa w rozdziale I punkt 3 niniejszego Regulaminu.

V. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Media 7
Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, ul. Żwirki 21 B, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000468850.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji
konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich
niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6
ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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. (dalej jako „RODO”).
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników będą przetwarzane w czasie
trwania konkursu, a w przypadku zwycięzców przez okres do odbioru
nagrody lub ustania biegu terminu przedawnienia roszczeń o których
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mowa w rozdziale IV punkt 5 niniejszego Regulaminu.
W celu realizacji konkursu Media 7 Sp. z o.o. może udostępnić dane
uczestników podmiotom trzecim, współpracującym z Media 7 Sp. z o.o
przy organizacji konkursu, w trym sponsorom jeśli odbiór nagród odbywa
się w ich siedzibie. Media 7 Sp. z o.o. może przekazać także dane
zwycięzców konkursów firmom transportowym odpowiedzialnym za
dostarczenie nagród, ze szczególnym uwzględnieniem Poczty Polskiej.
Każdy kto podał Media 7 Sp z o.o. swoje dane osobowe ma prawo do ich
poprawiania lub zażądania trwałego usunięcia.
Prawo wykazane powyżej można zrealizować kontaktując się z Media 7
Sp. z o.o poprzez e-mail: inspektor@radio7.pl.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Media
7 Sp. z o.o. narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia
RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

VI.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przestrzeganie
zasad niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku, w tym głosu, utrwalonego podczas
trwania konkursu i/lub podczas jego finału (może on być
zwielokrotnianiany dowolną techniką) oraz na rozpowszechnianie
materiałów, na których utrwalono jego wizerunek, w tym głos, w celach
reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, poprzez
wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp. Publikacja może nastąpić w
szczególności na antenie Radia 7, stronie internetowej www.radio7.pl, w
mediach społecznościowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelką korespondencję w sprawie przeprowadzanych przez
Organizatora konkursów należy kierować listownie pod adres siedziby
Media 7 Sp. z o.o., ul. Żwirki 21B, 06-500 Mława.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.radio7.pl/regulaminy
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 stycznia 2019 roku.

