Autorskie prawa majątkowe do utworu

1. Zgłoszenie utworu muzycznego lub słowno-muzycznego (zwanego dalej utworem) jest równoznaczne z
oświadczeniem, że osoba je nadsyłająca jest autorem przesłanego utworu lub przysługują jej
majątkowe prawa autorskie do utworu, a jego wykorzystanie nie naruszy praw osób trzecich.
2. Osoba wysyłająca utwór przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu powyższego
oświadczenia, a w szczególności zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych
przeciwko Organizatorowi, w przypadku naruszenia praw autorskich osoby trzeciej do nadesłanego
utworu.
3. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej,
bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na:
- prezentacje utworu na antenie Radia Wrocław i na łamach platformy muzycznydolnyslask.pl

Przetwarzanie danych
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika jest Radio Wrocław S.A., al. Karkonoska 10, 53-015
Wrocław.
2. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji Muzycznego Dolnego
Śląska, ustalenia Imienia Nazwiska artysty lub nazwy zespołu, udzielenia odpowiedzi, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczeniowych.
3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu prawnego,
którym jest: umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w projekcie, opublikowanie informacji o
uczestnikach, archiwizacja dokumentów.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO, przez czas
trwania projektu oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji według okresów wskazanych w przepisach
szczegółowych.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
6. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@radiowroclaw.pl,
a także pocztą tradycyjną pod adresem Radio Wrocław S.A., al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, z
dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania, powiadomienia uczestników o wygraniu.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane profilowaniu, a Administrator nie będzie
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na
zlecenie Radia Wrocław S.A.

