
REGULAMIN OGÓLNY KONKURSU RADIOWEGO 
PRZEPROWADZONEGO ZA POŚREDNICTWEM RADIA ŁÓDŹ, 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ Ł.K.S. Łódź S.A. 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest Spółka 
Akcyjna pod firmą: „Ł.K.S. Łódź S.A." Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, pod 
adresem: 94-020 Łódź, al. Unii Lubelskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000787436 (dalej: ŁKS Łódź). 

2. Niniejszy konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem Spółki pod firmą: Polskie 
Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 
pod adresem: 90-146 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 130, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144209 (dalej: Radio 
Łódź). 
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestniczenia w konkursie 
organizowanym przez ŁKS Łódź za pośrednictwem Radia Łódź. Pełna 
odpowiedzialność za konkurs jest przypisana wyłącznie organizatorowi, a nie 
pośrednikowi. Radio Łódź stanowi wyłącznie medium pośrednie do ogólnej 
komunikacji o konkursie.  
4. Regulamin konkursu jest ogólnodostępny na oficjalnej stronie organizatora pod 
adresem: lkslodz.pl 
5. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zadanie, które zostanie 
wskazane przez dziennikarza w trakcie programu radiowego, emitowanego przez 
Radio Łódź w godzinach 13-14 , w sposób i na zasadach przez niego określonych w 
czasie prowadzonego programu.  
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, pełnoletnie, mieszkające na terenie Rzeczopospolitej 
Polskiej.  
3. W konkursach nie mogą brać udziału: 
a) osoby zatrudnione przez Radio Łódź oraz ŁKS Łódź na podstawie umowy o pracę, 
b) osoby wykonujące prace na rzecz Radia Łódź i ŁKS Łódź na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 
c) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiotach trzecich lub 
wykonujące prace na rzecz tych podmiotów trzecich, na podstawie umów 
cywilnoprawnych, w przypadku kiedy nagrody w konkursie dostarczają te podmioty, 
d) członkowie rodzin osób wskazanych w niniejszym ust. 3., w lit. a), b) i c), których 
Radio Łódź i ŁKS Łódź rozumie jako wstępnych, zstępnych, jak również rodzeństwo, 
macochy, ojczymów, pasierbów, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby 
pozostające z nimi w stosunku kurateli lub przysposobienia. 



§ 3. 
PRZYZNAWANIE I ODBIÓR NAGRÓD 

1. O zwycięstwie i przejściu do następnego etapu w konkursie i zasadach odbioru 
nagrody uczestnik zostaje powiadomiony przez osobę odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konkursu. Powiadomienie nastąpi: 
w przypadku konkursu telefonicznego – podczas rozmowy w trakcie programu 
radiowego Radia Łódź lub telefonicznie poza programem radiowym. 
 
2. Zwycięzca konkursu będzie mógł odebrać przysługującą mu nagrodę: 
- osobiście – w kasie biletowej przy al. Unii Lubelskiej 2, w dzień meczu, 
rozgrywanego w ramach rozgrywek PKO Ekstraklasa. Nagroda będzie do odebrania 
w godzinach od 17.00 do do rozpoczęcia meczu ŁKS Łódź vs Lech Poznań – do 
godziny 20:00. Nagrodę można odebrać wyłącznie w dniu 03.08.2019 r.  

3. Łącznie zwycięzców może być 5 (pięciu), każdy uczestnik może wygrać bilet na 
mecz ŁKS Łódź vs Lech Poznań, odbywający się 3 sierpnia 2019 roku o godzinie 
20.00. Pięć pierwszych uczestników, którzy dodzwonią się na antene Radia w trakcie 
programu konkursowego i odpowiedzą poprawnie na pytanie zadane przez 
prowadzącego, będą uprawnieni do obioru wyżej wymienionej nagrody.  

4. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z jej odrzuceniem i ta nagroda 
przepada.  

5. Uczestnik, który chce odebrać nagordę we wskazanym wcześniej miejscu, czyli 
kasie biletowej przy al. Unii 2- musi okazać dowód osobisty, a wcześniej przesłać 
swoje imię, nazwisko oraz pesel na adres wskazany na antenie Radia Łódź podczas 
przeprowadzania konkursu.  

§ 4. 
DANE OSOBOWE 

1. Dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursów oraz wydaniem nagród 
zwycięzcom, ŁKS Łódź i Radio Łódź przetwarzają dane osobowe uczestników 
konkursu. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z 
postanowieniami 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych, a także w oparciu o wewnętrzne akty prawne obowiązujące w Radiu 
Łódź. 
2. Administratorem danych osobowych oraz ich odbiorcą jest Spółka Akcyjna pod 
firmą: Ł.K.S. Łódź S.A." Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 94-020 
Łódź, al. Unii Lubelskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000787436 (dalej: ŁKS Łódź). 

3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia 
udziału w konkursie. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w 



celach związanych z realizacją konkursów oraz przekazaniem nagród ich 
zwycięzcom.  
 
4. W celach związanych z realizacją konkursów, w tym szczególności z 
przekazaniem nagrody zwycięzcy, Radio Łódź przetwarza następujące dane 
osobowe osób w nich uczestniczących: 
a) imię, 
b) nazwisko, 
c) pesel  
6. Odbiorcą danych osobowych jest ŁKS Łódź.  
7. Osobom, które udostępniły swoje dane, przysługuje prawo dostępu do ich treści, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. W przypadku uznania przez osobę, która udostępniła swoje dane, że ŁKS Łódź 
przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO, ta osoba może wnieść skargę 
do organu nadzorczego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

§ 5. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez ŁKS Łódź jest jednoznaczne 
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. ŁKS Łódź prawo dokonywania w każdym czasie zmian w treści niniejszego 
Regulaminu, przy czym konkursy już rozpoczęte będą realizowane i zakończone 
na podstawie postanowień dotychczasowych. O planowanych zmianach i chwili ich 
wejścia w życie Radio Łódź poinformuje z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za 
pośrednictwem strony internetowej www.lkslodz.pl   
 
 

http://www.lkslodz.pl/

