
REGULAMIN PRZEDŚWIĄTECZNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ RADIA OLSZTYN
„WESPRZYJ HOSPICJUM DLA DZIECI W OLSZTYNIE”

1. Organizatorem akcji charytatywnej „Wesprzyj Hospicjum dla Dzieci w Olsztynie”  jest
Polskie  Radio  Regionalna  Rozgłośnia  w  Olsztynie  Radio  Olsztyn  S.A.,
ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Partnerem akcji jest Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
3. Akcja odbywa się w terminie 13-17 grudnia 2021 roku.
4. W terminie określonym w pkt.  3 na antenie Radia Olsztyn i  stronie internetowej

Radia Olsztyn prowadzona będzie kampania zachęcająca do  wpłacania pieniędzy
na cel społeczny (charytatywny).

5. Zebrane fundusze, które wpływać będą bezpośrednio na konto Caritas Archidiecezji
Warmińskiej zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Hospicjum Domowego dla
Dzieci w Olsztynie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

6. Darczyńcy wpłacają pieniądze na specjalnie wydzielone konto Caritas Archidiecezji
Warmińskiej podane na stronie www.radioolsztyn.pl oraz na antenie Radia Olsztyn.

7. Wpłat można dokonywać do 17 grudnia 2021 roku.
8. Każdego dnia akcji pierwszych 50 darczyńców, którzy zasilą konto Caritas kwotą 50

zł lub wyższą,  po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres mailowy podany na
stronie Radia Olsztyn oraz przez prowadzącego na antenie Radia Olsztyn, otrzyma
w podziękowaniu specjalny upominek świąteczny. 

9. Informacja o zebranych środkach będzie udostępniana na antenie oraz  stronie
internetowej Radia Olsztyn.

10. Uczestnicy akcji charytatywnej „Wesprzyj Hospicjum dla Dzieci”, podając swoje dane
osobowe,  wyrażają  zgodę  i  upoważniają  Organizatora  do przetwarzania tych
danych osobowych dla celów organizacji akcji i wydania im upominków oraz innych
prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

11. Uczestnikom akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo
poprawy  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo żądania zaprzestania
przetwarzania ich danych osobowych. Organizator  informuje,  iż  podane  dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

12. Uczestnik  akcji  udostępnia  Organizatorowi  treść  swojej  rozmowy telefonicznej  
z  osobą  reprezentującą  Radio  Olsztyn,  upoważnia Organizatora  do
wykorzystywania  jej  i  do emisji  na  antenie  Radia  Olsztyn  oraz na stronie
www.radioolsztyn.pl.

http://www.radioolsztyn.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Na podstawie art. 13 ust. 1-2 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  administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio –Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie  „Radio
Olsztyn” S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn; dane kontaktowe: nr tel. 89 651 08 12, adres email:
sekretariat@radioolsztyn.pl.

2. „Radio Olsztyn” S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

-  marketingu i promocji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia; 

- przeprowadzenia akcji charytatywnej

- zweryfikowania dokonania wpłaty na cel charytatywny

- wysłania nagrody za udział w akcji charytatywnej

3. Z uwagi na przetwarzanie danych przez „Radio Olsztyn” S.A. w celach określonych w pkt. 2
Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom
odbiorców  danych  osobowych.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  mogą  być:  podmioty
współpracujące  z  Radiem Olsztyn oraz  inne podmioty  upoważnione do odbioru Pani/Pana
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa:

4.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  „Radio  Olsztyn”  S.A.   przez  okres
niezbędny  do  realizacji  wskazanych  w  pkt.  2  celów  przetwarzania,  tj.  w  zakresie  realizacji
zawartej przez Pani/Pana z „Radio Olsztyn” S.A. umowy, do czasu zakończenia jej realizacji,  
a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  prawa  lub  dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

5. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu
umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji z lit. a);

6. W związku z przetwarzaniem przez „Radio Olsztyn” S.A. Pani danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach:

 - prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;

 - prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;

 - prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia;

 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;

 - prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;

  -  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  zgodnie  z  art.  21
Rozporządzenia.

7. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  a)  Rozporządzenia,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wycofania  tej  zgody  w  dowolnym
momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.  W przypadkach  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  „Radio  Olsztyn”  S.A.  Pani/Pana danych
osobowych  narusza  przepisy  Rozporządzenia,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9.  W zakresie,  w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest  w celu zawarcia  
i realizacji umowy ze „Radio Olsztyn” S.A., podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją  niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy lub zlecenia
usługi  z „Radio Olsztyn” S.A.

mailto:sekretariat@radioolsztyn.pl

