REGULAMIN
„KONCERTU ŻYCZEŃ”
RADIA ANDRYCHÓW
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa audycji: Koncert życzeń
2. Podmiotem urządzającym audycję, zwanym dalej „Organizatorem” jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Andrychowie, ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, NIP: 551 25 25 501, (zwana dalej
MBP – Radio Andrychów)
3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia audycji zapewnia MBP
– Radio Andrychów
4. W audycji niedzielnej w godzinach 8:00, 12:00, 17:00 i 21:00, emitowane będą życzenia złożone
przez słuchaczy Radia Andrychów, które zostały przesłane do radia do piątku o godziny 10:00
poprzedzającego program niedzielny.
5. Treść życzeń nie może zawierać kryptoreklamy – bezpośredniej zachęty do zakupu towarów/usług.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Admiratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie

z siedzibą w Andrychowie, ul Krakowska 74, 34-120 Andrychów.
2. Z Administratorem można się kontaktować:

- osobiście - w siedzibie Administratora
-telefonicznie – 33 875 25 52
- pisemnie /poczta tradycyjna/ - na adres ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów
- pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
- pisemnie /poczta tradycyjna/ - na adres ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów
- pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych realizacja audycji „Koncert życzeń”
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
uzasadniony interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f. Uczestnicy poprzez wysłanie życzeń
automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem audycji przez Organizatora, a także
na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania, przygotowania i realizacji
audycji.
7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści
swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ponad to każdej
osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. UCZESTNICY AKCJI
1. Uczestnikiem, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna,
pełnoletnia zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
2. Wzięcie udziału w audycji jest równoznaczne:
- z akceptacją regulamin,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału
w koncercie życzeń.
IV. PRZEBIEG AKCJI
1. Życzenia można dostarczać osobiście od poniedziałku do piątku do godz. 10;00, w redakcji Radia
Andrychów i Nowin Andrychowskich (ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów).
2. Opłata za jednorazowe życzenia wynosi 3,00 zł
3. Uczestnik może zgłosić chęć wzięcia udziału w akcji poprzez kontakt SMS pod numerem
73480 od poniedziałku do piątku do godziny 10.00.
4. Wysyłając wiadomość, treść życzeń należy poprzedzić słowem KONCERT (treść SMSa nie
powinna przekraczać 160 znaków).
5. Koszt SMSa wynosi 3 zł + VAT.
6. Prezenter emituje w programie niedzielnym, życzenia wysłane przez słuchaczy.
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników akcji od dnia rozpoczęcia akcji, najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty emisji życzeń. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą
uwzględniane.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom audycji do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz jest dostępny na www.radioandrychow.pl. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany zasad akcji, a co za tym idzie także treści regulaminu.

