Regulamin konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez koncesjonariusza „Radia JARD”
– spółkę „JARD” Dziemian i Wspólnicy Sp. J, z siedzibą
w (15-703) Białymstoku, przy Alei Jana Pawła II 54
§ 1 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników spółki „JARD”
oraz członków ich rodzin.
§ 2 Wszystkie konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3 Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie oraz na opublikowanie
imienia i nazwiska w trakcie programu radiowego lub na stronie FB: www.facebook.pl/RadioJARD
§ 4 Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu. Redakcja nie odpowiada za
wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów będących nagrodami.
§ 5 Termin odbioru nagród wynosi siedem dni od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego terminu laureat
traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.
§ 6 Nagrodę odbiera osobiście laureat. W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości
ze zdjęciem na imię i nazwisko podane w trakcie konkursu lub SMS-ie.
§ 7 Niektóre nagrody mogą być wysłane pocztą – dotyczy to w szczególności osób niemieszkających na terenie
powiatu białostockiego. Sposób wysyłania nagród ma charakter uznaniowy i zależy wyłącznie od zgody
organizatora konkursu.
§ 8 Spółka „JARD” („Radio JARD”) nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki niedostarczone z winy laureata
konkursu (np. podanie błędnych danych teleadresowych, odmowa przyjęcia przesyłki itp.) lub z winy poczty.
§ 9 Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały
im przyznane, są wyłączone.
§ 10 Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania
konkursowe w trakcie programu (wg zasady konkretnego konkursu), wypełniły prawidłowo konkursowy SMS
czy też kupon drukowany na łamach lokalnej prasy.
§ 11 Laureaci konkursów SMS-owych Radia JARD są wyłaniani w oparciu o wysłane wiadomości tekstowe
przez platformę komunikacji multimedialnej Panoramix, administrowaną przez spółkę komandytową Bild
Presse. Zwycięzca nie jest wyłaniany w drodze gry losowej w rozumieniu Ustawy o grach wzajemnych
i zakładach oraz Ustawy o Radiofonii i Telewizji.
§ 12 Uczestnicy konkursu, akceptując warunki Regulaminu, przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani
o dobrowolności podania danych.
§ 13 Spółka „JARD” zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
§ 14 Spółka „JARD” ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa,
dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora
konkursu czy też pozostałych uczestników.
§ 15 Spółka „JARD” nie ponosi odpowiedzialności za udział w konkursach osób nieuprawnionych
do użytkowania telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
§ 16 Podatek od nagród opłaca laureat konkursu.
§ 17 Spółka „JARD” zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.
§ 18 Wszelkie reklamacje dotyczące konkursów organizowanych przez spółkę „JARD” należy zgłaszać w formie
pisemnej najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu w siedzibie organizatora, obligatoryjnie
w formie pisemnej pod rygorem nierozpoznania. Organizator ma 7 dni od daty złożenia reklamacji na jej
rozpoznanie i pisemne poinformowanie o swoim rozstrzygnięciu wnioskodawcę.

§ 19 Powyższy regulamin obowiązuje na czas nieokreślony i jest dostępny na stronie www.radio.jard.pl
oraz w siedzibie spółki (Hotel Turkus, Białystok, Al. Jana Pawła II 54, 15-703 Białystok).
§ 20 Laureatami konkursu zostają osoby, które, w określonym przedziale czasowym (od początku zabawy
do chwili, w której następuje rozstrzygnięcie jednej z rund finałowych), w najkrótszym czasie odpowiedziały
na pytanie przesłane przez organizatora (po uprzednim zgłoszeniu się do zabawy poprzez wysłanie SMS-a
o treści JARD + ewentualnie profekis dodatkowy podany na antenie - na nr 71601). Kolejność wręczania
poszczególnych nagród ustala organizator. Są one przyznawane regularnie w czasie trwania akcji. W sprawach
związanych z konkursem należy się kontaktować mailowo, pisząc na adres: radio@jard.pl lub
wkuczynski@jard.pl
§ 21 Przetwarzanie danych osobowych zwycięzców konkursów:
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona
przez zwycięzcę konkursu.
2. Organizator będzie zbierał od każdego ze zwycięzców konkursu dane w postaci imienia i nazwiska.
3. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców w określonych przypadkach następujące dane:
a) adres e-mail - w przypadku konkursu, w których odpowiedzi na pytania konkursowe przesyła
on za pośrednictwem e-mail,
b) adres miejsca zamieszkania - w przypadku wysyłki nagrody na podany przez zwycięzcę adres zamieszkania,
c) numer telefonu kontaktowego - w przypadku konkursów, w których warunkiem uczestnictwa jest podanie
przez zwycięzcę numeru telefonu.
4. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane w celu odbioru nagrody przez zwycięzcę, a także w celach
marketingowych (w przypadku odrębnego oświadczenia o zgodzie).
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie i odebrania
nagrody przez zwycięzcę konkursu. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest „JARD” Dziemian
i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II 54.
7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

