
REGULAMIN KONKURSU
“Bilety na next fest w Poznaniu”

Definicje:

1. Konkurs – konkurs będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, w ramach

którego Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym

przez Good Taste Production sp. z o.o..

2. Wydarzenie – Next Fest Music Showcase & Conference, data wydarzenia: czwartek 20

kwietnia 2023 r. - sobota 22 kwietnia 2023 r.; miejsce: Poznań (różne lokalizacje -

zgodnie z programem podanym do publicznej wiadomości przez Good Taste Production

sp. z o.o.).

3. Laureat – Uczestnik Konkursu, którego zadanie konkursowe zostanie ocenione

przez Komisję Konkursową jako uprawniające do otrzymania Nagrody; Komisja

Konkursowa wyłoni spośród Uczestników łącznie 10 Laureatów.

4. Nagroda – nagroda w Konkursie; 10 pojedynczych karnetów na Wydarzenie.

5. Organizator – 357 spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP:

7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598; nadawca

radia internetowego pod nazwą handlową: „Radio 357” wraz z nowatorskim

systemem podcastów pod nazwą handlową „Twoje 357”.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Uczestnik – każda osoba, która wyraziła chęć wzięcia udziału w Konkursie,

spełniająca jednocześnie wszystkie wymagania formalne wskazane w niniejszym

Regulaminie.

8. Komisja Konkursowa – osoby wskazane przez Organizatora w celu rozpatrzenia

zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników oraz wyłonienia Laureatów Konkursu.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą wybrane przez Zarząd Organizatora osoby

spośród redakcji Radia 357.

9. Patron – osoba udzielająca 357 wsparcia finansowego w postaci comiesięcznych

wpłat za pośrednictwem serwisu Patronite dostępnego na stronie www.patronite.pl,

zgodnie z regulaminem serwisu Patronite dostępnego na stronie internetowej

https://patronite.pl/regulamin.

§ 1

https://patronite.pl/regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu jest

Organizator.

2. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od dnia 18.03.2023 r. do dnia 22.03.2023

r.

3. W ramach rozpoczęcia Konkursu Organizator poda do publicznej wiadomości treść

zadania konkursowego. Zadanie konkursowe stanowić będzie zadanie dla

Uczestników polegające na podaniu odpowiedzi na zadane przez Organizatora

pytanie.

4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy podać poprzez specjalny formularz

dostępny na stronie https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/.

5. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie dotyczy oraz nie jest związany z grami

hazardowymi w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009

roku i nie podlega regułom zawartym w w.w. ustawie oraz rozporządzeniach

wykonawczych do tej ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez

Uczestnika następujących warunków:

a. zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu, dostępnego na

stronie https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/. Uczestnik potwierdza

fakt zaakceptowania Regulaminu Konkursu poprzez przystąpienie do niego

zgodnie z Regulaminem.

b. posiadanie konta użytkownika w systemie Radia 357 (bezpłatne założenie

konta jest możliwe pod adresem https://radio357.pl/) „Twoje 357”;

c. posiadanie statusu Patrona w ramach konta użytkownika w systemie Radia

357 (za pośrednictwem portalu Patronite.pl) najpóźniej w chwili zgłoszenia do

Konkursu (procedurę uzyskiwania statusu Patrona prezentuje Załącznik 1 do

niniejszego regulaminu);

d. udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia

rozstrzygnięcia Konkursu oraz wykonania postanowień niniejszego

Regulaminu; dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszego

Regulaminu niezbędne jest podanie przez Uczestnika następujących danych

osobowych: adres mailowy przypisany do konta „Twoje 357” oraz nick, który

https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/
https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/
https://radio357.pl/


zostanie podany do publicznej wiadomości podczas ogłoszenia Laureatów

Konkursu. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

e. spełnienie pozostałych warunków podanych w § 3 p.1

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące

oraz osoby prowadzące przedsiębiorstwa z Organizatorem współpracujące z

Organizatorem w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą W

Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o

których mowa powyżej, przy czym za członków najbliższej rodziny w rozumieniu

niniejszego Regulaminu rozumie się małżonka, krewnych pierwszego i drugiego

stopnia zarówno w linii prostej, jak i bocznej oraz osobę pozostającą we wspólnym

pożyciu.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe podane

do publicznej wiadomości na stronie:

https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/.

2. Każdy z Uczestników uprawniony jest do wielokrotnego zgłaszania odpowiedzi na

zadanie konkursowe, z tym zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może otrzymać

wyłącznie jedną Nagrodę w Konkursie.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu, wyłącznie spośród

Uczestników, którzy przesłali zgłoszenia – odpowiedzi na zadanie konkursowe – w

okresie trwania Konkursu, ale nie później niż o godzinie 22:00:00 czasu polskiego

dnia 22.03.2023 r.. . Ogłoszenie wszystkich Laureatów Konkursu jest jednoznaczne z

zakończeniem Konkursu. Wszelkie zgłoszenia nadesłane w terminie innym, niż w

trakcie trwania Konkursu są traktowane jako nieważne. Ogłoszenie wyników

Konkursu nastąpi w terminie do 3 dni od jego zakończenia.

4. Nagrody otrzymają Laureaci wyłonieni w Konkursie. Laureatami Konkursie będą

Uczestnicy, którzy przyślą najciekawsze – w ocenie Komisji Konkursowej –

odpowiedzi na zadanie konkursowe. Organizator – w uzasadnionych przypadkach –

zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) liczby wyłonionych

Laureatów, w tym również do niewyłonienia założonej pierwotnie liczby Laureatów i

przyznania określonej liczby Nagród, w szczególności w sytuacji braku

wystarczającej liczby zgłoszeń.

5. Wyłaniać Laureatów Konkursu będzie Komisja Konkursowa na podstawie oceny

nadesłanych przez Uczestników odpowiedzi na zadanie konkursowe.

https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/


6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

7. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej Nagrodzie drogą mailową, na adres

mailowy wskazany w zgłoszeniu.

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć na pierwszy podjęty przez Organizatora kontakt drogą mailową –

kontakt będzie kierowany do Laureata dwukrotnie. Brak odpowiedzi na próbę

kontaktu w ciągu 2 dni kalendarzowych od wysłania maila przez Organizatora

skutkował będzie utratą prawa do Nagrody. W przypadku, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Laureata i przydzielenia

Nagrody kolejnemu wybranemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi.

§ 4

REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu

Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Etapu

Konkursu, przesyłając zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail

Organizatora: dziendobry@radio357.pl w temacie wpisując „Konkurs-reklamacja”.

2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej lub/i

złożone przez osoby niebędące Uczestnikami nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą

składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz

żądanie wraz z uzasadnieniem.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty

wpłynięcia reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację Uczestnika zostanie udzielona w takiej samej formie w

jakiej została zgłoszona reklamacja.

§5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacja określająca zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników jest

zgodna z Polityką Prywatności Organizatora znajdująca się pod adresem

https://radio357.pl/polityka-prywatnosci. Zmiana Polityki Prywatności, o której mowa

w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez

Organizatora w każdym czasie.

§6

https://radio357.pl/polityka-prywatnosci


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu

oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym

do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Konkursem i jego

zakończeniem.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej Organizatora: https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia

Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:
1) Procedura uzyskiwania statusu patrona w ramach konta użytkownika w systemie

Radia 357.

2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

https://radio357.pl/wygraj-karnet-na-next-fest/


ZAŁĄCZNIK 1
PROCEDURA UZYSKIWANIA STATUSU PATRONA W RAMACH KONTA

UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE RADIA 357

KROK 1 – rejestracja w Patronite i opłacenie subskrypcji

1. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w serwisie Patronite oraz opłacić

miesięczną subskrypcję.

2. W tym celu należy wejść na na stronę: https://wspieram.radio357.pl.

3. Następnie – wybrać kafelek z wybranym progiem.

4. Na kolejnym ekranie należy potwierdzić wybór progu przyciskiem “Kontynuuj”.

5. Wyświetli się ekran rejestracji użytkownika Patronite – po prawej stronie jest

możliwość założenia konta poprzez podanie swoich danych, a po lewej dostępna jest

opcja umożliwiająca skorzystanie z tożsamości Google/Facebook/Apple ID. Jeżeli

użytkownik jest już zarejestrowany w Patronite (np. wspiera inną inicjatywę) – nie ma

konieczności ponownej rejestracji. Wystarczy się zalogować.

6. Kolejny krok to wybór sposobu płatności.

7. Następnie system Patronite przeprowadza przez płatność – po zatwierdzeniu

sposobu płatności i dokonaniu pierwszej wpłaty użytkownik otrzymuje status Patrona

Radia 357. Można to sprawdzić na stronie https://patronite.pl/moj_profil –

subskrypcja dla Radia 357 powinna posiadać status “aktywna”.

KROK 2 – rejestracja na stronie www.Radio357.pl

1. Po rejestracji w Patronite należy przejść na stronę www.Radio357.pl i zarejestrować

się jako użytkownik Twoje 357.

2. Możesz to zrobić klikając na dostępny u góry z prawej strony przycisk „Konto357” i

opcji „Nie masz jeszcze konta? Załóż je tutaj!”, lub bezpośrednio przez link:

https://konto.radio357.pl/rejestracja.

3. W ramach rejestracji nowego użytkownika należy podać adres mailowy, który będzie

loginem i nadać hasło do konta.

KROK 3 – połączenie z kontem Patronite

1. Po rejestracji/zalogowaniu należy połączyć konto Twoje 357 z kontem w Patronite.

2. W tym celu na stronie https://konto.radio357.pl należy klinąć na napis „Połącz z

kontem Patronite”.

https://wspieram.radio357.pl/
https://patronite.pl/moj_profil
http://www.radio357.pl/
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https://konto.radio357.pl/


3. System przenosi wówczas na Patronite i weryfikuje Twoje konto w tym serwisie.

Może poprosić Cię najpierw o zalogowanie się – zwróć uwagę, że trzeba wtedy

zalogować się z użyciem loginu i hasła użytych do założenia konta na Patronite.

4. W tym momencie użytkownik otrzymuje status aktywnego Patrona w systemie Radia

357 (platforma Twoje 357). Potwierdzeniem statusu jest informacja na stronie

https://konto.radio357.pl „Status patrona: Aktywny.”

ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: „Administrator”) jest:

a. 357 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod

adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000862598, NIP: 7010998771, REGON: 387190897, kapitał

zakładowy w wysokości 7 500,00 zł.

b. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty

tradycyjnej na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany powyżej lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dziendobry@radio357.pl.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) oraz. f) RODO, tj.

a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane

dotyczą, przed zawarciem umowy – tut. przetwarzanie jest niezbędne dla

rozstrzygnięcia Konkursu oraz przekazanie Nagrody;

b. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią – przeprowadzenie Konkursu z wykorzystaniem radiowych

środków nadawczych.

3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są pracownicy oraz osoby (w tym osoby

prawne) współpracujące z 357 na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej,

między innymi w obszarach działalności doradczej, w tym w szczególności w

zakresie obsługi księgowej, informatycznej, prawnej.

https://konto.radio357.pl/
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4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w zakresie udostępnionego 357

wizerunku może być nieograniczona liczba osób, w związku z umieszczeniem

wizerunku na stronach internetowych lub stronach mediów społecznościowych

zarządzanych i administrowanych przez 357 oraz w sposób wynikający z odrębnych

Pana/Pani oświadczeń, zgód, porozumień, umów.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie, w jakim otrzymał

dane osobowe bezpośrednio od Uczestnika w trakcie zgłoszenia do Konkursu, tj.

adres mailowy.

6. 357 nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników, ani

danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub

powiązanych środków bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 9 i 10 RODO.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza

sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

8. Dane osobowe Uczestnika będą przez 357 przetwarzane przez okres niezbędny w

związku z przeprowadzeniem Konkursu przez 357.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Uczestnikowi prawo

do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych – nie dotyczy

danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań

wynikających z odrębnych ustaleń Uczestnika z 357 oraz w zakresie w jakim

wynika to z odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f. przenoszenia danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w

dowolnym momencie – nie dotyczy danych, których przetwarzanie jest niezbędne do

wykonania zobowiązań wynikających z odrębnych ustaleń Uczestnika z 357 oraz w

zakresie w jakim wynika to z odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących,

11. Z praw wskazanych w pkt 9 powyżej można skorzystać poprzez:

a. kontakt e-mailowy pod adresem: dziendobry@radio357.pl;

b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby 357

wskazany w niniejszej informacji.

mailto:dziendobry@radio357.pl


12. 357 nie podejmuje w oparciu o dane osobowe Uczestników, zautomatyzowanych

decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

przepisami.

14. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z

metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt.

2 i 3 powyżej.


