Regulamin wysyłania standardowych wiadomości SMS na numer 792 150 150
do audycji emitowanych na antenie Radia 7
§1
Wysłanie wiadomości SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§2
Wiadomości SMS wysłane na numer 792 150 150 czytane są od poniedziałku do niedzieli w
audycjach Radia 7, w godzinach określonych na antenie przez prezentera.
§3
Wiadomość SMS do Radia 7 przesłać może każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoba niepełnoletnia
może wysłać wiadomość za zgodą prawnego opiekuna.
§4
Osoba wysyłająca wiadomość w pełni odpowiada za treść w niej zamieszczoną oraz z tego tytułu
może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.
§5
Radio 7 nie odpowiada za treść SMS-ów wysyłanych do radia, ani za skutki spowodowane
nieautoryzowanym użyciem telefonów komórkowych przez osoby trzecie.
§6
Ze względu na ograniczenia czasu antenowego w audycjach, Radio 7 zastrzega sobie prawo do
odczytywania na antenie SMS-ów wybranych przez prezentera. Radio 7 zastrzega sobie także
prawo do modyfikacji lub skracania komunikatów nadesłanych SMS-em.
§7
W szczególności na antenie nie będą odczytywane SMSy, które:
 zawierają błędy ortograficzne i interpunkcyjne,
 są wysyłane przez tego samego nadawcę częściej niż jeden SMS na godzinę,
 zawierają przekazy reklamowe,
 zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, niecenzuralne czy naruszające dobra
osobiste.
§8
W przypadku SMS-ów zawierających numer kontaktowy redakcja zastrzega sobie prawo do
nieodczytania wiadomości, jeśli podany w treści numer telefonu jest inny niż numer, z którego
nadesłano wiadomość.
§9
Reklamacje dotyczące wysyłanych do Radia 7 SMS-ów należy składać na adres redakcji: Media 7
Sp. z o.o. ul. Żwirki 21 B, 06-500 Mława.
§10
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:
 administratorem danych osobowych jest Media 7 Sp. z o.o., ul. Żwirki 21 B, 06-500
Mława,

 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@radio7.pl lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej: Media 7 Sp. z o. o., ul. Żwirki 21 B, 06-500 Mława.
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
poprawnego przeprowadzenia audycji radiowych. Po zrealizowaniu każdej audycji dane
osobowe będą na bieżąco kasowane.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności Media 7 Sp. z o.o. dostępnej na stronie internetowej www.radio7.pl oraz w siedzibie
Media 7 Sp. z o.o.
§11
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 listopada 2019 roku do odwołania.
§12
Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Media 7 Sp. z o.o. oraz Radia 7, jak
również na stronie internetowej www.radio7.pl

