
   
Regulamin konkursu radiowego, który zostanie przeprowadzony w czasie audycji „Idea 

Solidarności na Podkarpaciu” w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana 

Ojczyzna”, dofinansowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-

2022, Priorytet 2, Schemat 2C. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu radiowego jest Wojewoda Podkarpacki, ul. Grunwaldzka 15, 

35-959 Rzeszów (zwany dalej Organizatorem), we współpracy z „Polskim Radiem 

Rzeszów” – Rozgłośnią Regionalną w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie 

Radio Rzeszów S.A. lub Radio), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, 

tel. 17 87 50 504. 

2. Konkurs będzie emitowany na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. 13 grudnia 

2020 r. w czasie trwania audycji pn. „Idea Solidarności na Podkarpaciu”. 

3. Nagrody dla zwycięzców zapewnia Wojewoda Podkarpacki. 

4. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”, 

dofinansowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, 

Priorytet 2, Schemat 2C. 

5. Uczestnicy, przystępując do udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji Konkursu, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu uczestnika, 

adresu zamieszkania, które są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz odbioru 

nagrody w przypadku wygranej. 

6. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

RODO poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 1. 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Propagowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat 

doświadczeń związanych z budową suwerennego państwa polskiego na poziomie 

krajowym i regionalnym. 

2. Aktywny udział słuchaczy rozgłośni w programie radiowym poprzez organizowany 

w ramach audycji konkurs wiedzy historycznej. 

 

TERMINY 

1. Konkurs będzie realizowany na antenie Polskiego Radia Rzeszów 13 grudnia 2020 r. 

o godz. 20.05 podczas audycji „Idea Solidarności na Podkarpaciu”. 

2. O terminie i miejscu przekazania nagród decyduje Organizator. 



   
 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami 

Polskiego Radia Rzeszów S.A., poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych 

na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów 

S.A. poprzez Internet i aplikację z terenu całego kraju. 

2. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani członek rodziny Organizatora lub 

Radia i żaden inny podmiot powiązany z Organizatorem lub Radiem oraz osoby 

pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. Przez najbliższą rodzinę rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków 

oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Uczestnikiem 

nie może być również osoba, która współpracuje przy organizacji i przeprowadzeniu 

przedmiotowego Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który 

dostępny jest na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/ 

WYMOGI KONKURSOWE 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie e-maila z odpowiedzią na  

pytanie konkursowe, zadane podczas audycji, na adres: 

niepodlegla@rzeszow.uw.gov.pl. Wiadomość powinna być podpisana imieniem 

i nazwiskiem oraz zawierać numer telefonu do bezpośredniego kontaktu i adres do 

korespondencji. 

2. Wypowiedź konkursowa powinna zostać wysłana do godz. 24.00 w dniu emisji 

audycji. 

3. Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź konkursową zawierającą 

do 1500 znaków ze spacjami.  

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, decyduje 

powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej 

Komisją). 

2. Trzyosobowa Komisja wybierze dwie najlepiej uargumentowane odpowiedzi na 

pytanie konkursowe oraz przyzna zwycięzcom nagrody,  promujące jubileusz 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

3. Nagrodami w konkursie są dwa czytniki e-booków.  

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w ciągu 5 dni 

roboczych od zakończenia konkursu. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

6. Zwycięzcy otrzymują nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem. 

https://rzeszow.uw.gov.pl/
mailto:niepodlegla@rzeszow.uw.gov.pl


   
7. Dokumentem wręczenia nagrody jest „Protokół odbioru nagrody”, stanowiący 

załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, podpisany przez laureata Konkursu lub 

osobę odbierającą nagrodę w imieniu laureata Konkursu. 

  



   
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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) (dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, 

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji konkursu radiowego, który 

zostanie przeprowadzony w czasie audycji „Idea Solidarności na Podkarpaciu” na 

podstawie udzielonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

1) osoby, które zapoznają się z informacją na temat zwycięzców konkursu radiowego 

rozpowszechnianej w przestrzeni publicznej przy pomocy ogólnodostępnych mediów 

(strona internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz profil 

na portalu społecznościowym Facebook); 

2) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

lub zawartych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie umów (np. na 

świadczenie usług serwisu i utrzymania systemów teleinformatycznych, w tym stron 

internetowych oraz poczty elektronicznej, wykorzystywanych przy przetwarzaniu 

danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie).  

5. Dane osobowe będą przetwarzane wieczyście.1  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

2) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

3) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

4) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani procesie profilowania. 

  

                                                           
1
 Dokumentacja kategorii "A" jest wytwarzana w jednostkach organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym, 

tj. w takich, dla których właściwe miejscowo archiwum państwowe wydało odpowiednią decyzję w 

przedmiotowej sprawie. Dokumentację kategorii "A", zwana materiałami archiwalnymi przechowuje się w 

archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się ją do właściwego archiwum państwowego. Po 

przejęciu przez archiwum państwowe dokumentacja jest opracowywana, tj. sporządzany jest dla niej wstęp do 

inwentarza, inwentarz oraz pomoce naukowe. Następnie dokumentację przechowuje się wieczyście, na bieżąco 

konserwuje oraz udostępnia zainteresowanym. 



   
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań w zakresie przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PUW 

w Rzeszowie:  

 listownie na adres PUW w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 

 elektronicznie: na adres e-mail rodo@rzeszow.uw.gov.pl lub za pośrednictwem 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu:  

/PUWRzeszow/SkrytkaESP 

/PUWRzeszow/skrytka. 
  

mailto:rodo@rzeszow.uw.gov.pl


   
Załącznik 2 do Regulaminu konkursu 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY 
 

NAZWA KONKURSU: Konkurs radiowy przeprowadzony w czasie audycji „Idea Solidarności na 

Podkarpaciu” 

 

ORGANIZATOR: Wojewoda Podkarpacki  

 

NAZWA PROJEKTU : „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna” 

 

NAZWA PROGRAMU Z 

KTÓREGO POCHODZI 

DOFINANSOWANIE 

NAGRODY: 

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2C 

DANE LAUREATA 

KONKURSU / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ 

LAUREATA 

KONKURSU 

IMIĘ I NAZWISKO:  

 

ADRES:  

 

NR TEL.: 

RODZAJ NAGRODY:  

 

WARTOŚĆ NAGRODY:  

 

KWITUJĘ ODBIÓR 

NAGRODY 

 

 

                         ………………………………..…………………….. 

                                  data, miejsce i podpis odbiorcy nagrody 

 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że: 

□ 

Wszystkie dane zawarte w niniejszej protokole są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą 

i są przekazane dobrowolnie. 

□ 

Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu oraz spełniam i akceptuję 

wszystkie wymagania formalne określone w Regulaminie Konkursu. 

□ 

Zapoznałem/am się z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu pt. 

„Informacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu”, tym 

samym poinformowano mnie, o sposobie przetwarzania moich danych osobowych 

przez Wojewodę Podkarpackiego.  

□ 

Poinformowano mnie, że zakupu nagród dla laureatów konkursu, dokonano 

w ramach projektu Wojewody Podkarpackiego pt. „Niepodległa – Umiłowana 

Ojczyzna”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu, ze środków Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022, 

Priorytet 2, Schemat 2C”. 

                

 

                          ……..…………………………..…………………….. 

                                                    data, miejsce i podpis odbiorcy nagrody 
  

  

 

Wyrażam zgodę na : 

□ 

Publikację mojego wizerunku. Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym 

momencie. 

  

 

             ……………………………………………………. 

                                            data, miejsce i podpis odbiorcy nagrody 

 


