Regulamin obejmowania patronatu przez Polskie Radio – Regionalną
Rozgłośnię w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.
nad wydarzeniami i imprezami
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. zwane w
dalszej części Radio Olsztyn S.A. dopuszcza możliwość objęcia patronatem
wydarzeń i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym,
rozrywkowym, sportowym i obywatelskim, których celem jest promowanie
pozytywnych wartości.
Radio Olsztyn S.A. przyznaje patronat medialny tylko na wyłączność wśród rozgłośni
radiowych.
§1
1. Podmiot ubiegający się o patronat (zwany dalej wnioskodawcą) składa
wniosek o patronat (formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu) w siedzibie Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w
Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. , ul. Radiowa 24 lub przesyła na adres Radia
Olsztyn S.A. ul. ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn nie później niż 21 dni przed
terminem planowanego wydarzenia lub imprezy.

2. Wniosek o objęcie patronatem danego wydarzenia lub imprezy powinien
zawierać:
pkt a)imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę wnioskodawcy oraz osoby
upoważnionej do jego reprezentacji wraz z numerem NIP, a także w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej - nr wpisu do KRS lub nr wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej,
pkt b) dokładny adres wnioskodawcy,
pkt c)nazwę imprezy lub wydarzenia, którego dotyczy wniosek,
pkt d) termin i miejsce wydarzenia lub imprezy,
pkt e)wskazanie, jaki charakter ma wydarzenie lub impreza (ogólnopolski, regionalny
czy lokalny),
pkt f) krótki opis wydarzenia lub imprezy,
pkt g) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację wydarzenia lub imprezy ze
strony wnioskodawcy wraz z podaniem jego numeru telefonu, faksu i e-maila,
pkt h) podpis pod wnioskiem wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego
reprezentacji.
§2
1. Warunkiem przyjęcia wniosku do rozpoznania przez Radio Olsztyn S.A. jest:
kompletne wypełnienie przez wnioskodawcę wszystkich rubryk formularza
wniosku danymi wymaganymi zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu
oraz przedłożenie przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za
korzystanie z odbiorników radiowo– telewizyjnych.
2. O przyznaniu patronatu medialnego Radia Olsztyn S.A. oraz o jego zakresie
decyduje Zarząd Radia Olsztyn S.A.
§3
Odmowa przyjęcia wniosku do rozpoznania z powodu jego niekompletności lub
nieprzedłożenia przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z

odbiorników radiowo– telewizyjnych nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje na
taką odmowę żaden środek odwoławczy.
§4
1. Radio Olsztyn S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku
o objęcie patronatem danego wydarzenia lub imprezy wydaje decyzję o
objęciu patronatem.
2. W przypadku zgody lub odmowy objęcia patronatem wydarzenia lub imprezy,
Radio Olsztyn S.A. poinformuje o tym wnioskodawcę na wskazany we
wniosku adres mailowy.
3. W związku z odmową objęcia patronatem, wnioskodawcy nie przysługuje
żaden środek odwoławczy.
§5
W przypadku wyrażenia przez Radio Olsztyn” S.A. zgody na objęcie patronatem
danego wydarzenia lub imprezy, Radio Olsztyn S.A. i wnioskodawca ustalają
szczegółowe warunki tego patronatu. Jeśli współpraca tego wymaga Radio Olsztyn
S.A. i wnioskodawca ustalają warunki współpracy w odrębnej umowie lub
porozumieniu, które powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
§6
Objęcie patronatem danego wydarzenia lub imprezy przez Radio Olsztyn S.A. nie
jest równoznaczne z deklaracją wsparcia organizacyjnego lub finansowego ze strony
Radia Olsztyn S.A. i nie daje wnioskodawcy prawa (roszczenia) o ubieganie się o
takie wsparcie finansowe lub organizacyjne.
§7
1. Organizator danej imprezy lub wydarzenia, któremu patronuje Radio Olsztyn

S.A., jest zobowiązany do umieszczenia na materiałach promocyjnych tej
imprezy lub wydarzenia logo Radia Olsztyn S.A., które znajduje się na stronie
internetowej www.ro.com.pl w zakładce „Logo do pobrania”.
2. W przypadku reklam wizualnych logo powinno znajdować się w miejscu
widocznym dla uczestników imprezy lub wydarzenia.
3. Organizator zobowiązany jest do przesłania materiałów promocyjnych z logo
Radia do akceptacji.
§8
1. Przesłanie przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną/wyznaczoną przez
Wnioskodawcę we Wniosku materiałów, mających charakter utworów w
rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994, i dotyczących wydarzenia objętego patronatem Radia
Olsztyn S.A. jest jednoznaczne z posiadaniem przez Wnioskodawcę ważnego
tytułu prawnego do rzeczonych materiałów w zakresie niezbędnym do ich
wykorzystania w ramach wydarzenia objętego patronatem, w tym do
udzielenia Radiu Olsztyn licencji niewyłącznej na ich wykorzystanie oraz że
nadesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich i zostały przygotowane
z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych twórców.

2. W przypadku, gdy dostarczone materiały naruszają przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych lub naruszają inne prawa osób trzecich pełną
odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wnioskodawca, który zobowiązuje się
naprawić Radiu Olsztyn S.A. szkody poniesione na skutek ich użycia w
zakresie wynikającym z Regulaminu.
3. Wybór materiałów do wykorzystania przez Radio Olsztyn S.A. oraz zakres
takiego wykorzystania należy wyłącznie do Radia Olsztyn S.A.

§9
1.Przesłanie przez Wnioskodawcę materiałów do zamieszczenia na stronach
internetowych Radia Olsztyn S.A., odnoszących się do wydarzenia objętego
patronatem jest równoznaczne z udzieleniem przez wnioskodawcę Radiu
Olsztyn nieodpłatnej licencji niewyłącznej do eksploatacji rzeczonych
materiałów na czas nieoznaczony.
2. Wnioskodawca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie materiałów w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, z wyszczególnieniem zamieszczenia utworów na stronach
internetowych Radia Olsztyn S.A.
3. Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu materiałów (dotyczy
materiałów graficznych), w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez zmiany
jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie
niniejszej licencji.
4. Licencjobiorca odpowiada za wady prawne materiałów niezależnie od winy.
§ 10
1. Materiały do wydarzenia lub wydawnictwa objętego patronatem Radia Olsztyn
S.A. należy wysyłać na adres promocja@ro.com.pl najpóźniej 7 dni przed
planowanym wydarzeniem. W temacie wiadomości należy wpisać „Materiały
na stronę www, nazwa i data wydarzenia”.
2. W celu aktualizacji nadesłanych wcześniej materiałów dotyczących wydarzenia,
w temacie wiadomości należy wpisać: „Aktualizacja: nazwa i data wydarzenia”.
3. Radio Olsztyn S.A. zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania
nadesłanych materiałów;
4. Pliki tekstowe niezawierające elementów graficznych
(zdjęcia, plakaty,
logotypy itp.)należy przysyłać w formacie .doc
5.Pliki graficzne jako oddzielny załącznik należy przysyłać w formacie .jpg

§ 11
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (RODO),
informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie

Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa
24, 10-206 Olsztyn, nr tel. 89 5264434,
email: sekretariat@ro.com.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu otrzymania patronatu medialnego oraz jego realizacji;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym;
- 6 ust. 1 lit. f) jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają intere sy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu otrzymania patronatu medialnego i jego realizacji.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
dziennikarzom i innym pracownikom i współpracownikom Polskiego Radia
Olsztyn, pracującym przy realizacji patronatu medialnego. Dane mogą być
udostępniane organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS.
5. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomaty zowany.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Panu/Pani:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. a, b c RODO.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji patronatu medialnego lub do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwoła-

niu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi
danych i w stosunku do niego.
10.Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
§ 12
Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest formularz (wzór) „Wniosku o patronat
Polskiego Radia Olsztyn”, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 13
Ewentualne sprawy sporne związane z obejmowaniem patronatu rozstrzygać będzie
Sąd powszechny właściwy dla Radia Olsztyn S.A.
ZARZĄD POLSKIEGO RADIA OLSZTYN S.A.

