
Regulamin akcji  z  okazji  Dnia Matki  w CH Magnolia  Park 25 maja 2014: 
„Lubię być mamą, lubię moją mamę” organizowanej przez Radio Wrocław 
S.A.

1. Zasady uczestnictwa w akcji specjalnej radia Wrocław 

1.1. Akcja polega na zrobieniu zdjęcia dziecku lub matce z dzieckiem dnia 25 
maja w godzinach 12:00 do 17:00 w Centrum Handlowym Magnolia Park i 
wyemitowaniu go wraz z życzeniami na 80'' calowym ekranie stojącym obok 
studia Radia Wrocław oraz na stronie internetowej www.prw.pl. 
 
1.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania zdjęć naruszających 
prawa osób trzecich, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z 
tematem konkursu. 

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji życzeń.

2.  Przetwarzanie danych i dysponowanie prawami do zdjęć

2.1.  Osoba  pozująca  do  zdjęcia  wyraża  zgodę  na  udostępnienie  danych 
osobowych  w  celu  realizacji  uprawnień  wynikających  z  założen  akcji  Radia 
Wrocław. Zwycięzca podając swoje dane wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych  osobowych  przez  Organizatora  -  Radio  Wrocław S.A.  z  siedzibą  we 
Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 w celu realizacji uprawnień wynikających z 
założeń akcji specjalnej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).

2.2. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z 
ochroną  wizerunku  osób  trzecich,  uczestnik  konkursu  ponosi  całkowitą 
odpowiedzialność karną i  finansową za popełniony czyn i  zobowiązuje się do 
zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 

2.3. Uczestnikom akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, 
prawo  poprawy  treści  danych  osobowych  oraz  prawo  żądania  zaprzestania 
przetwarzania ich danych osobowych.

3.3 Zapozowanie do zdjęcia oraz werbalna zgoda jest równoznaczna z 
udzieleniem zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu na 
ekranie w CH Magnolia park w czasie trwania akcji Radia Wrocław (tj. od 12:00 
do 17:00 dnia 25 maja 2014r) oraz na stronie www.prw.pl. Uczestnik zrzeka się 
jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęcia zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęcia i 
wykorzystanie wizerunku osób widocznych na zdjęciu  na ekranie LEDowym 
obok stanowiska Radia Wrocław oraz na stronie internetowej www.prw.pl.
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3.4  Organizator nie będzie udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu 
osobom trzecim (ani odpłatnie, ani nieodpłatnie) za wyjątkiem publikacji zdjęć na 
stronie www.prw.pl. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie 
wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.prw.pl (w tym kopiowanie, 
udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje  związane  z  akcją  mogą  być  kierowane  do  Organizatora 
wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia niniejszej 
akcji.

4.2.  Złożone  przez  uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez 
Organizatora nie później  niż w terminie 14 dni  roboczych od daty otrzymania 
reklamacji.

4.3 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. 
Zainteresowani  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  o  rozpatrzeniu  reklamacji 
listem poleconym  najpóźniej  w  ciągu  14  dni  roboczych  od  daty  rozpatrzenia 
reklamacji.

4.5 Spory odnoszące się i  wynikające z akcji  specjalnej Radia Wrocław będą 
rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i 
ostateczne.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację akcji.
5.2. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady 
akcji.  Zgłoszenie  się  do  akcji  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  postanowień 
niniejszego Regulaminu.
5.3.  W  uzasadnionych  przypadkach  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do 
zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od 
momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej 
www.prw.pl.
5.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.prw.pl 
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą 
miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z 
późn. zm.).
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