
Regulamin Plebiscytu 
na Najlepszy Koncert w roku 2018 w Radiu Lublin 

 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem Plebiscytu na Najlepszy Koncert w roku 2018 w Radiu Lublin S.A., 
zwanym dalej Plebiscytem jest Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Lublinie Radio 
Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, zwane dalej Radiem Lublin S.A. 

2. Plebiscyt przeznaczony jest dla słuchaczy Radia Lublin i jest emitowany w programie 
Radia Lublin lub na stronie internetowej www.radio.lublin.pl. 

3. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą 
wziąć udział w Plebiscycie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego 
na uczestnictwo w Plebiscycie. 

4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Lublin S.A. 
członkowie ich najbliższych rodzin oraz inne osoby współpracujące przy organizacji 
Plebiscytu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§ 2 
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie 

 

1. Plebiscyt polega na wskazaniu jednego spośród dziesięciu nominowanych koncertów 
poprzez  jego  zaznaczenie  (listę  koncertów  stanowi  załącznik  nr  1  do  regulaminu)   
i napisanie krótkiego, jednozdaniowego uzasadnienia. Lista nominowanych koncertów 
oraz formularz są dostępne na stronie www.radio.lublin.pl. Koncerty były nominowane 
przez Komisję Plebiscytu w składzie Agata Koss-Dybała-przewodnicząca, Wiktor Jachacz, 
Magdalena Fijałkowska, Paweł Błędowski, Krzysztof Patocki, Mateusz Sobolewski, Michał 
Kostecki w odrębnym głosowaniu i zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Mariusza 
Deckerta. 

2. Plebiscyt będzie przeprowadzany codziennie od 6 marca 2019 do 19 marca 2019 roku (do 
godz. 20.00). Nagrody w Plebiscycie mogą stanowić: nagroda rzeczowa, talon 
wartościowy, gotówka, bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w 
imprezie kulturalnej lub innej bądź do korzystania z obiektów sportowych albo prawo do 
uczestnictwa w programie Radia Lublin S.A. w zaproponowanej na antenie formie. W 
przypadku nagród, których wartość przekraczać będzie zł 2 000,00, Zwycięzca będzie 
zobowiązany do odprowadzenia należnego podatku dochodowego. 

3. Zwycięzcami zostaną autorzy najatrakcyjniejszych uzasadnień wybranych przez Komisję 
Plebiscytu w dniu 19 marca 2019, pod warunkiem nawiązania z nimi połączenia 
telefonicznego przez Radio Lublin S.A. 

4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi 
gotówka. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych 
właściwości nagrody, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom 
trzecim. 

5. W przypadku, gdy Radio Lublin S.A. nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorami e- 
maili wybranych w sposób określony w § 2 p. 3, w określonym na antenie/stronie 
internetowej terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, nagroda nie zostanie 
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przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego plebiscytu lub konkursu 
albo przepada na rzecz Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia, odszkodowania lub 
innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu, albo wybrany zostanie w sposób 
określony w § 2 p. 3 kolejny numer telefonu, i procedura określona w § 2 p.3 zostanie 
powtórzona. 

6. Radio Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń 
telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania 
Plebiscytu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Lublin S.A., decyzję co do dalszego 
przebiegu procedury podejmuje Radio Lublin S.A. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z 
tego tytułu są wyłączone. Radio Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności 
za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne 
połączeń telefonicznych. 

7. W celu przekazania Nagród Zwycięzcy, po otrzymaniu informacji o wygranej, powinni 
podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w 
przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo 
odmowy przyznania mu Nagrody. 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych 
Uczestnika Plebiscytu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin 
S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2. 

9. Administrator jako inspektora danych osobowych wyznaczył P. Joannę Bełkowską. 
Wszelkie wnioski lub pytania dotyczące własnych danych osobowych można  kierować 
pod adresem: iod@radio-lublin.pl. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Plebiscycie. 

11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Plebiscytu jest Art. 6 ust. 
1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy 
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

12. Dane osobowe Uczestnika Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Plebiscytu i doręczenia nagrody Zwycięzcy. 

13. Dane osobowe Uczestnika Plebiscytu będą przechowywane tylko przez okres trwania 
Plebiscytu - do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród. 

14. Uczestnik Plebiscytu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu. 

15. Uczestnik Plebiscytu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych 
osobowych naruszone zostały przepisy. 

16. Dane Uczestnika Plebiscytu będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: 
pracownikom i współpracownikom Radia Lublin, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, 
listonoszom. 

17. Dane Uczestnika Plebiscytu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 
profilowane. 

18. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu Lublin S.A. w ciągu od 1 do 30 dni od daty 
Plebiscytu. Po 30 dniach Zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Lublin S.A. może 
zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy. 

19. Radio Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania wskazań i 
uzasadnień przez osoby nieuprawnione. 
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§ 3 
Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Radia Lublin S.A. wyłącznie 
w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Plebiscytu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis 
i powód reklamacji. 

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 
doręczenia przesyłki. 

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 
dni od daty otrzymania reklamacji. 

5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 
poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Radio Lublin S.A. 
Wszelkie decyzje Radia Lublin S.A. będą wiążące i ostateczne. 

 
§ 4 Komisja Plebiscytu. Wykluczenia z udziału w Plebiscycie 

 
1. Kontrola poprawności prowadzenia Plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami 

regulaminu spoczywa na Komisji Plebiscytu. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w 
razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga 
Prezes Zarządu Radia Lublin S.A. sprawujący pieczę nad konkursami i plebiscytami 
organizowanymi przez Radio Lublin S.A. 

2. Radio Lublin S.A. ma prawo w każdym momencie trwania Plebiscytu wykluczyć z udziału 
w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnikowi, w stosunku do którego 
podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 
1. Radio Lublin S.A. ponosi odpowiedzialność za organizację Plebiscytu i treść Plebiscytu. 
2. Regulamin  niniejszy  jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady  Plebiscytu na 

Najlepszy Koncert w roku 2018 w Radiu Lublin S.A. 
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Lublin S.A. może zmienić niniejszy regulamin z 

uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia Plebiscytu. 
Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą 
obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie 
www.radio.lublin.pl. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Radia Lublin. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
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Zał. nr 1 
Lista nominowanych koncertów 
(kolejności terminów koncertów) 

 
 

- De Mono – 12 stycznia 2018 
- Joe Cocker Project – 19 stycznia 2018 
- Kobranocka – 2 lutego 2018 

- Jan Bo – 6 kwietnia 2018 
- Renata Przemyk - 1 czerwca 2018 
- Warszawska Orkiestra Sentymentalna – 25 maja 2018 
- Pled Zepchlim – 12 października 2018 
- David Brubeck Quartet – 13 listopada 2018 

- Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów – 30 listopada 2018 
- Wojciech Pilichowski Band – 7 grudnia 2018 


