
Regulamin konkursu Kolej na Małopolskę. Posłuchaj, odpowiedz, wygraj! na antenie Radia 
Kraków  

 
Art. 1 

Organizator 
 

Konkurs organizuje Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.; 
30-007 Kraków, Al. Słowackiego 22, wpisane pod nr KRS0000049387 do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 675-02-00-083; REGON: 350635144. Kapitał 
zakładowy: 2 752 500zł; Kapitał wpłacony: 2 752 500zł, zwane dalej „Organizatorem" 
 

Art. 2 
Termin konkursu 

Konkurs Kolej na Małopolskę. Posłuchaj, odpowiedz, wygraj! organizowany jest w paśmie 
6.00 - 9.00 „Rano na Tak” w dniu premiery audycji „Kolej na Małopolskę” (piątek) w okresie 
od 1 października do 3 grudnia 2021 r. 

 
Art. 3 

Zasady konkursu 
 
1. Konkurs Kolej na Małopolskę. Posłuchaj, odpowiedz, wygraj! będzie realizowany na 
antenie Radia Kraków raz w tygodniu, w dniu premierowej emisji audycji „Kolej na 
Małopolskę”, w każdy piątek, w okresie od 1 października do 3 grudnia 2021 roku. W godz. od 
6.00 do 9.00 prowadzący poranne pasmo „Rano na Tak” będą zadawać pytanie konkursowe. 
Zadaniem biorącego udział w konkursie słuchacza będzie odpowiedzieć na pytanie za 
pośrednictwem e-maila. Spośród nadesłanych przez słuchaczy odpowiedzi jury radiowe 
wybierze maksymalnie 5 najlepszych, a prowadzący w każdym dniu, przed godz. 9.00 ogłoszą 
werdykt. Wymienione przez prowadzących program wygrane osoby, otrzymają w nagrodę 
zestawy gadżetów. Radio rozda maksymalnie 50 zestawów, po 5 każdego dnia, w którym 
realizowany jest konkurs. 
2. W każdym dniu konkursowym spośród wszystkich osób, które danego dnia wyślą swoją 
odpowiedź na pytanie konkursowe na adres fundusze@radiokrakow.pl, zostanie wyłonionych 
maksymalnie 5 zwycięzców. 
3.  Rozstrzygnięcie konkursu i podanie laureatów nastąpią na antenie Radia Kraków w każdym 
dniu premierowej emisji audycji „Kolej na Małopolskę” podczas programu „Rano na Tak” w 
godz. 6.00 – 9.00. 
4. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o wygranej przez prowadzącego 
program bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu. 

 
Art. 4 

Nagrody 
1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów, ufundowane przez Województwo Małopolskie. 
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2. Organizator zapewni odbiór nagrody laureatowi konkursu /nagrodę można odebrać 
wyłącznie osobiście/ w siedzibie Radia Kraków (al. Słowackiego 22 w Krakowie) od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.  Na potrzeby odbioru nagrody laureat będzie 
poproszony o przekazanie swoich danych osobowych oraz podpisanie protokołu odbioru 
nagrody (zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej).  
3. Nagrodę należy odebrać do 20.12.2021 roku. Po tym terminie nieodebrana nagroda 
zostanie przekazana do rozdania w kolejnym konkursie. 
4.Organizator konkursu odpowiada tylko za zgodne z regulaminem przeprowadzenie 
konkursu oraz przekazanie nagrody. Za jakość nagrody i jej realizację odpowiada 
Województwo Małopolskie – fundator nagrody w konkursie i jest stroną w przypadku 
reklamacji dotyczących jakości usług wynikających z realizacji nagrody. 

Art. 5 
Postanowienia ogólne 

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.  
2. W konkursie jedna osoba może otrzymać nagrodę tylko jeden raz. 
3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie 
danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji konkursu. 
4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie 
www.radiokrakow.pl. 

Art. 6 
Uwagi końcowe i zastrzeżenia 

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów 
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz ich 
małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do 2 stopnia oraz osoby pozostające z nimi w 
stosunku przysposobienia. 

2. Organizator konkursu nie wypłaca równowartości wygranej w gotówce. 
3. Słuchacz przystępując do konkursu i podając swoje dane prowadzącemu wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych przez Radio Kraków z siedzibą w Krakowie przy al. Słowackiego 
22 w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97) oraz na publikację 
nadesłanych materiałów na stronie internetowej www.radiokrakow.pl. 

4. W przypadku niemożności realizacji konkursu antenowego z przyczyn technicznych, 
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia go w możliwie najbliższym terminie. O 
tym fakcie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na antenie Radia Kraków. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania 
Konkursu. 

6. Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę, o której mowa powyżej, w rozumieniu art. 
921 kodeksu cywilnego.  

7. Organizator konkursu odpowiada tylko za zgodne z regulaminem przeprowadzenie 
konkursu. 
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§ 7 
Dane Osobowe 

 
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”. 
 
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator, tj. 
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie, adres: Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, spółka wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000049387, NIP 675-02-00-083 – zwana jako „Administrator Danych 
Osobowych”. 
 
Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny 
pod numerem telefonu 12 630 60 00 i adresem e-mail: iod@radiokrakow.pl 
 
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora, w celu ustalonym zgodnie z RODO, tj. realizacji obowiązków wynikających z 
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody i akceptacji postanowień regulaminu. 
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 
poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych 
osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia korespondencji i/lub nagrody. 
W pozostałym zakresie zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności Radia Kraków, 
dostępnej http://www.radiokrakow.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/. 
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