
Zasady

1. Nadawcą programu |”Muzyczne Historie” („Program”) emitowanego na antenie Radia Zet jest spółka
Eurozet Radio Sp. z o.o. („Eurozet Radio”)

2. Zgłoszenie  tematu/sprawy  („Zgłoszenie”),  która  może  być  omawiana  w  Programie  może  dokonać
jedynie osoba pełnoletnia („Uczestnik”)

3. Uczestnik zobowiązuje się, że w Zgłoszeniu nie będzie podawał informacji nieprawdziwych, ani takich
do podania których nie jest uprawniony. 

4. Uczestnik  zobowiązuje  się,  że  w  Zgłoszeniu  nie  będzie  treści  niezgodnych  z  obowiązującymi
przepisami prawa. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony Eurozet Radio w celu przeprowadzenia z nim rozmowy
dot. Zgłoszenia i wyemitowania jej na żywo lub z nagrania w Programie, w terminie wybranym przez
Eurozet Radio. 

6. Eurozet Radio zastrzega iż skontaktuje się tylko z wybranymi Uczestnikami. Eurozet Radio nie jest
zobowiązane do wykorzystania Zgłoszenia do Programu.

7. Zgłoszenie  do  Programu może  być  wykorzystane  wielokrotnie  w  okresie  roku  od  dnia  dokonania
Zgłoszenia.

8. Nagrana rozmowa z Uczestnikiem może być wykorzystywana wielokrotnie na antenie Radia Zet, w
tym w ramach autopromocji. 

9. Po emisji Programu na antenie Radia Zet, będzie on dostępny w formie podcastów internetowych. 

W  związku z ochroną danych osobowych i wyrażonym w RODO zakazem odnoszącym się do przetwarzania
danych  osobowych  szczególnych  kategorii  (danych  wrażliwych)  zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o
niepodawanie  danych,  które  zawierają:  informacje  o  pochodzeniu  rasowym  lub  etnicznym,  poglądach
politycznych,  przekonaniach  religijnych  lub światopoglądowych,  przynależności  do związków zawodowych,
informacje odnoszące się do danych genetycznych, biometrycznych lub dane dotyczące zdrowia, seksualności
lub  orientacji  seksualnej.  Zwracamy  się  również  z  prośbą  o  niepodawanie  informacji  odnoszących  się  do
wyroków skazujących oraz czynów zabronionych. Informujemy, że zgłoszenia zawierające dane wymienione
powyżej będą od razu eliminowane i nie będą brane pod uwagę.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”),
adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl. Z inspektorem
ochrony  danych  osobowych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  adresu:  iodo@eurozet.pl   lub  
korespondencyjnie na adres siedziby Administratora. 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach,  w oparciu o następujące podstawy
prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA
OKRES

PRZECHOWYWANIA 
przeprowadzenie  Programu
(w tym obsługa Zgłoszeń  do
Programu,  selekcja  Zgłoszeń,
publikacja  Programu  w
formie  podcastu
internetowego) 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest
niezbędne  do  celów  wynikających  z
prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych  przez  Administratora
polegających  na  przeprowadzeniu
Programu,  w  związku  z  dobrowolnie
przesłanym  przez  Uczestnika
Zgłoszeniem)

przez  czas  trwania  Programu,
a  następnie  publikacji
podcastu  internetowego  z
Programem  i  rok  od  daty
zakończenia  emitowania
Programu  lub  do  momentu
wyrażenia  sprzeciwu  przez
osobę, której dane dotyczą
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marketingowe,  analityczne,
archiwalne oraz statystyczne

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest
niezbędne  do  celów  wynikających  z
prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych  przez  Administratora
polegających  na  prowadzeniu  promocji
Programu i  autopromocji  Administratora,
prowadzeniu statystyk liczby Uczestników
zgłaszających  się  do  Programu,
monitorowaniu zasięgu Programu, rodzaju
i liczby Uczestników zgłaszających się do
Programu,  rodzaju  problemów  z  jakimi
Uczestnicy  zgłaszają  się  do  Programu
oraz  polepszeniu  działalności
Administratora  w  związku  z
prowadzeniem Programu)

przez czas trwania Programu i
rok  od  daty  zakończenia
emitowania  Programu  lub  do
momentu wyrażenia sprzeciwu
przez  osobę,  której  dane
dotyczą 

obrona  przed  roszczeniami
(ustalenie,  dochodzenie  i
obrona  w  razie  zaistnienia
roszczeń)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest
niezbędne  do  celów  wynikających  z
prawnie  uzasadnionych interesów
realizowanych  przez  Administratora.
polegających  na  obronie  praw
Administratora)

przez  czas  trwania  Programu,
a  po  zakończeniu  Programu
przez  okres  określony
przepisami  dotyczącymi
dochodzenia  roszczeń,  w
szczególności  w  zakresie
roszczeń  z  tytułu  czynów
nieuczciwej  konkurencji  oraz
roszczeń  z  tytułu  nieuczciwej
praktyki  rynkowej  oraz
roszczeń  z  tytułu  naruszenia
dóbr osobistych, oraz do czasu
zakończenia  ewentualnego
postępowania w tym zakresie

Odbiorcami  danych  mogą  być:  podmioty  z  grupy  kapitałowej  Administratora,  podmioty  związane  
z organizacją Programu: podmioty wspierające Administratora w organizacji i obsłudze Programu, usługodawcy,
którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, jak również
dostawcy usług teleinformatycznych, usług archiwizacyjnych.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz
nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania
danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Programie. 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych(tj.
uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez Administratora danych, w tym o kategoriach i odbiorcach
danych oraz uzyskania  ich kopii),  ich sprostowania  lub uzupełnienia niekompletnych danych,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz
do  przeniesienia  danych,  jak  również  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) dane osobowe



przetwarzane  są  na  potrzeby  marketingu  bezpośredniego,  w  tym  profilowania,  w  zakresie,  w  jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Sprzeciw można wnieść pisząc na adres e-mail:  iodo@eurozet.pl lub na adres siedziby Administratora, tj. ul.
Żurawia 8, 00-503 Warszawa.
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