Regulamin
serwisu „Zgłoś temat”
(dalej: „Regulamin”)
I. Postanowienia ogólne
1. Serwis „Zgłoś temat” prowadzony jest przez Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnie w
Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-459), ul. Myśliwiecka
3/5/7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 000075953, NIP 521-04-14–271, REGON 010420881, zwana dalej „RDC”.
2. Serwis „Zgłoś temat” umożliwia przekazanie do publikacji na stronie internetowej RDC
pod

adresem:

www.rdc.pl

-

materiałów

redakcyjnych,

w

tym:

dotyczących bieżących wydarzeń, zwanych dalej „Materiałami Redakcyjnymi” - na
zasadach określonych w Regulaminie.
3. Osoba, która za pośrednictwem serwisu „Zgłoś temat”, w sposób wskazany w Regulaminie
(zwana dalej: „Użytkownikiem”) dokonuje przekazania Materiału Redakcyjnego w celu
jego publikacji na stronie www.rdc.pl oraz udziela tym samym RDC nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych
Materiałów Redakcyjnych na następujących warunkach:
1) licencja upoważnia do korzystania z Materiałów Redakcyjnych przez czas nieokreślony
(okres licencji),
2) licencja upoważnia do korzystania z Materiałów Redakcyjnych, na każdym z poniżej
wskazanych pól eksploatacji obejmujących:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub
innego urządzenia) na jakimkolwiek nośniku, zwielokrotnianie utrwaleń audialnych,
wytwarzanie egzemplarzy niezależnie od standardu systemu i formatu, jakąkolwiek
techniką zapisu: magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub
innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na
wszelkich

nośnikach,

w

tym

nośnikach

audio

lub

video,

światłoczułych,

magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i
innych nośnikach zapisów i pamięci, w sieci multimedialnej w tym Internet,

b) wszelki obrót – oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a) –
wprowadzanie ich do obrotu, w tym za pośrednictwem Internetu, najem, użyczenie,
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
d) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą fonii lub wizji przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach
kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, na różnych częstotliwościach,
lub innych systemach przekazu (w tym przekazu interaktywnego), w Internecie
(simulcasting i webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym
lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie
lub formacie, bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych,
multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
e) wprowadzanie do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych form
przekazu danych (np. w formie SMS,VAP, MMS itp.) oraz przekazu interaktywnego,
f) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia i sieci multimedialnej,
g) wszelkie publiczne udostępnianie całości lub fragmentów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub
multimedialnych, bazy danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także
osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie
lub formacie, bez możliwości zapisu, na stronach internetowych (m.in. zdjęcia, sreeny,
filmy, informacje tekstowe ),
h) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
i) sporządzanie kopii zapisów dla potrzeb realizacyjnych,
j) wprowadzanie do obrotu, wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na
których Materiał Redakcyjny utrwalono lub zwielokrotniono w kraju i za granicą,
k) wprowadzanie do utworu multimedialnego lub łącznie z innymi utworami,
l) sporządzanie wersji obcojęzycznych,
m)modyfikowanie w tym m.in. dokonywanie dowolnych przeróbek, zmian i adaptacji dla
potrzeb RDC całości jak również pojedynczych fragmentów, łączenia z innymi
utworami,
n) adaptacji i jej wielokrotnej emisji/reemisji w radiu, telewizji i Internecie,
o) archiwizacji (w celu wielokrotnych emisji lub reemisji całości lub fragmentów
stanowiących artystyczną całość),

p) używanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,
3) licencja upoważnia do korzystania z Materiału Redakcyjnego na terytorium obejmującym
obszar całego świata,
4) Użytkownik upoważnia również RDC do rozporządzania oraz korzystania z utworów
stanowiących opracowanie Materiału Redakcyjnego. Wskazane upoważnienie może być
przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody,
5) Użytkownik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
a) wyraża zgodę na dokonywanie przez RDC, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody
Użytkownika, opracowań Materiału Redakcyjnego, poprzez dokonywanie skrótów,
obróbek cyfrowych w celu dostosowania do wymogów serwisu „Zgłoś temat” i miejsca
publikacji, przekształcenia Materiału Redakcyjnego do formatu umożliwiającego
korzystanie z niego w sposób wybrany przez RDC, zmniejszaniu, skracaniu,
zwiększaniu, uzupełnianiu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez RDC z
tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w pkt 2),
b) zezwala RDC na wykonywanie zależnych praw autorskich do Materiału Redakcyjnego,
w tym w szczególności do zezwalania na korzystanie z opracowań Materiału
Redakcyjnego oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji
wskazanych w pkt 2),
c) upoważnia RDC do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Materiału
Redakcyjnego publiczności, a także jego udostępnianiu bądź to anonimowo bądź też z
podaniem nazwiska i/lub pseudonimu Użytkownika,
d) upoważnia RDC do zniszczenia utrwalenia Materiału Redakcyjnego dokonanego przez
RDC bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika.
4. Przesłanie Materiału Redakcyjnego za pomocą serwisu "Zgłoś temat" jest jednoznaczne ze
złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanego Materiału Redakcyjnego, posiada wszelkie
majątkowe prawa autorskie do przesłanego Materiału Redakcyjnego, osobiście i
samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do
reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Materiału
Redakcyjnego nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, żadne osoby trzecie
nie wystąpią w stosunku do RDC z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu
udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez RDC przekazanych przez
Użytkownika uprawnień,

b) osoby występujące na Materiałach Redakcyjnych, których zgoda jest konieczna do ich
publikacji, wyraziły zgodę na publikację Materiału Redakcyjnego i/lub jego emisję i
stwierdziły że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych,
c) Użytkownik na każde żądanie RDC zobowiązany jest przedstawić odpowiednie
dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie
Regulaminu.
5. Użytkownik przesyłając RDC Materiał Redakcyjny ponosi wyłączną odpowiedzialność za
naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób
trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami
lub żądaniami w stosunku do RDC, zobowiązuję się zwolnić RDC z wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń
osób trzecich. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku
do RDC.
6. RDC zastrzega, że wyboru nadesłanych Materiałów Redakcyjnych nadesłanych przez
Użytkownika dokonuje redaktor dyżurny RDC, który po weryfikacji przesłanych
informacji, podejmuje również decyzję o opublikowaniu danego Materiału Redakcyjnego.
RDC ma prawo nieopublikowania Materiału Redakcyjnego bez konieczności podania
uzasadnienia.
II. Zasady przesyłania Materiałów Redakcyjnych
1. RDC wskazuje, że przesyłanie Materiału Redakcyjnego może nastąpić za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego ze strony www.rdc.pl
2. Przesyłając Materiał Redakcyjny, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie
www.rdc.pl Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: adres e-mail, imię i
nazwisko, treść i/lub pliki multimedialne. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie
w celu niezbędnych kontaktów z Użytkownikiem Autorem oraz oznaczania Materiału
Redakcyjnego.
3. Użytkownik przesyłając Materiał Redakcyjny wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną
ze strony RDC na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody. Bez akceptacji
regulaminu Użytkownik nie będzie mógł przesłać wypełnionego formularza.
4. Użytkownik przesyłając Materiał Redakcyjny potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Jednocześnie w przypadku przesyłania Materiału Redakcyjnego za pośrednictwem

formularza zgłoszeniowego na stronie www.rdc.pl, Użytkownik musi zaakceptować treść
Regulaminu, żeby jego Materiał Redakcyjny mógł być przyjęty przez RDC.
III. Dane osobowe
1. Dane osobowe Użytkowników serwisu „Zgłoś temat” są przetwarzane przez RDC
wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych w serwisie. Przetwarzanie
przez RDC danych w innych celach niż wskazane powyżej możliwe jest na podstawie
dobrowolnie udzielonej przez Użytkownika zgody. Cel takiego przetwarzania zostanie
każdorazowo wskazany przez RDC w formularzu zgody.
2. Użytkownik przesyłający wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały składające się na
Materiały Redakcyjne poprzez formularz „Zgłoś temat” wyraża zgodę na kontakt drogą
elektroniczną ze strony Administratora na podany podczas wypełniania formularza adres email.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu oraz osób przesyłających
Materiały Redakcyjne za pomocą formularza „Zgłoś temat” jest RDC.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach
przetwarzania danych osobowych przez RDC możliwy jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej: rodo@rdc.pl.
5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych udostępnionych Administratorowi serwisu za
pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza „Zgłoś temat” jest dobrowolnie
wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w pozostałym zakresie RDC przetwarza dane
Użytkowników na postawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest jak najlepszy dobór
treści pojawiających się w serwisie, w tym dostosowanie treści reklamowych do preferencji
Użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Dane osobowe będą przechowywane w czasie świadczenia usługi (korzystanie przez
Użytkownika z Serwisu) oraz przez okres trzech miesięcy od dnia jej zakończenia w celach
statystycznych i analitycznych Administratora, a następnie przez okres wyznaczony na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w czasie niezbędnym do
zabezpieczenia słusznych interesów Administratora, w szczególności w związku z ochroną
Administratora przed pojawieniem się ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

8. W przypadku danych osobowych pozyskanych poprzez formularz „Zgłoś temat” na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania
wyrażonej zgody.
9. Dane osobowe mogą być powierzone firmom współpracującym z Administratorem w
zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych za pośrednictwem serwisu usług.
10. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie
zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed jej wycofaniem.
11. Powierzając swoje dane osobowe Administratorowi, w każdym momencie ma Pani/Pan
prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania i aktualizacji danych,
c. zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora
danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. cofnięcia wyrażonej zgody (nie ma wpływu na zgodność przetwarzania
dokonanego przed cofnięciem wyrażonej zgody),
f. żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
g. złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych przez
Administratora narusza przepisy RODO.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie
niemożliwością świadczenia usługi (nawiązanie kontaktu, przesyłanie informacji, przesłaniem
materiałów za pośrednictwem formularza „Zgłoś temat”, udzielenie odpowiedzi na pytanie
kierowane do Administratora przy pomocy formularza kontaktowego, wykorzystanie przez
RDC do publikacji materiału przesłanego za pomocą formularza „Zgłoś temat”, wykonanie
umowy, udział w konkursie).
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
14. Dane osobowe przetwarzane Użytkowników będą przedmiotem profilowania w celu jak
najlepszego dopasowania treści pojawiających się w serwisie, w tym treści reklamowych.

IV. Postanowienia końcowe

1. RDC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.rdc.pl.
3. RDC zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu "Zgłoś temat" lub
całkowitego zaprzestania jego prowadzenia.

