Regulamin głosowania
„Listy Przebojów Trójki”
§1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „Listy Przebojów Trójki” (zwana dalej: „Listą”),
realizowanej podczas audycji „Lista Przebojów Trójki" (zwana dalej:
„Audycją”) w Programie Trzecim Polskiego Radia S.A. jest Polskie
Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977), przy al. Niepodległości
77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265,
wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej
wysokości (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Audycja będzie nadawana w każdy piątek, od godziny 19:00 do
godz. 22:00, w Programie Trzecim Polskiego Radia S.A.
3. Uczestnikiem głosowania na Listę jest każda osoba, o której mowa
w § 2 niniejszego Regulaminu, która odda swój głos za
pośrednictwem portalu internetowego (zwany dalej „Portalem”),
zamieszczonego pod adresem lpt.polskieradio.pl na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).
Uczestnictwo w głosowaniu ma charakter dobrowolny. Ww. adres
Portalu i zasady głosowania podane zostaną do wiadomości przez
prowadzącego Audycję.
4. Podczas Audycji prezentowanych będzie trzydzieści utworów
(zwanych dalej: „Utworami”) zajmujących odpowiednie pozycje na
Liście oraz trzy nowe propozycje.
5. Podczas każdego wydania Audycji, na Liście znajdować się będą
33 Utwory, przy czym 30 z nich to Utwory, które uzyskały największą
liczbę głosów oraz 3 nowe, które zastąpią na liście 3 utwory, które
uzyskały najmniejszą liczbę głosów podczas poprzedniego
głosowania i tym samym zostają usunięte z Listy.
6. Pozycja utworu na Liście będzie zależała od liczby uzyskanych
głosów.
7. Zliczenie głosów na poszczególne Utwory z Listy realizowane
będzie automatycznie przez algorytm liczący głosy oddane na Portalu
lpt.polskieradio.pl, pod nadzorem Komisji powołanej przez
Organizatora (zwana dalej: „Komisją”), o której mowa w § 3 ust. 2

niniejszego Regulaminu.
Komisja
każdorazowo
sporządzi
odpowiedni protokół po zakończeniu głosowania na Listę.
8. Aktualne zestawienie Listy będzie udostępnione na dedykowanej
stronie lpt.polskieradio.pl w każdy piątek, bezpośrednio po
zakończeniu głosowania na Listę.
9. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady głosowania
Uczestników w ramach Listy.
§ 2.
Zasady głosowania
1. Głosowanie na Utwory z Listy jest organizowane na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie na każde tygodniowe wydanie
Listy rozpoczyna się w piątek, przy czym głosowanie rozpoczyna się
od godziny 22:00 i kończy w kolejny piątek o godzinie 12:00 (w dniu
wydania Listy, gdy będą ogłoszone wyniki).
2. Każdy Uczestnik może zagłosować na bieżące tygodniowe
notowanie Listy, na maksymalnie pięć różnych (nie tych samych)
wybranych z Listy Utworów, prezentowanych w czasie emisji Audycji
oraz na stronie lpt.polskieradio.pl. Głosować można na wszystkie
Utwory i propozycje, które znajdą się w poprzednim notowaniu oraz
na nowe propozycje, które znajdą się opublikowanej liście na stronie
lpt.polskieradio.pl.
3. Aby po raz pierwszy wziąć udział w głosowaniu Uczestnik powinien
jednorazowo zarejestrować się na Portalu lpt.polskieradio.pl.
4. Zarejestrowany Uczestnik – aby zagłosować – wchodzi na Portal
lpt.polskieradio.pl i klika w wybrany przez siebie Utwór, aby oddać na
niego swój głos.
5. Każdy Uczestnik może oddać maksymalnie 5 głosów na różne
Utwory w danym tygodniowym notowaniu Listy.
6. Wyniki zakończonego bieżącego głosowania na Listę będą
ogłaszane
podczas bieżącej Audycji przypisanej do danego wydania oraz na
stronie lpt.polskieradio.pl, po zakończeniu Audycji.
7. Głos nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany
dogłosów oddanych w głosowaniu na poszczególne Utwory.
8. Głosy oddane po zakończeniu głosowania nie będę brane
pod uwagę w obliczaniu głosów oddanych na Utwory z Listy.
9. W przypadku awarii Portalu lpt.polskieradio.pl albo algorytmu
zliczającego głosy w prowadzonym głosowaniu na Listę, zwycięzcę

wskazuje specjalnie do tego powołana przez Organizatora Komisja
nadzorująca głosowanie.
10. Osoba przystępująca do głosowania staje się jego
Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego Regulaminu.
§ 3.
Uczestnicy i Komisja
1. Uczestnikiem głosowania, może być wyłącznie osoba, która
ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia osoba fizyczna), która
zarejestruje się (jednorazowo, przy pierwszym głosowaniu na Listę)
na Portalu lpt.polskieradio.pl lub w aplikacji mobilnej Trójka Polskie
Radio. Użytkownik musi być zalogowany w trakcie każdego
głosowania.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu
głosowania, Organizator powoła 5 osobową Komisję nadzorującą
przebieg głosowania. W skład Komisji wejdą osoby wyznaczone
przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji.
§ 4.
Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 i 14 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej
zwanego „RODO”, Organizator informuje, że administratorem
danych osobowych przetwarzanych w ramach Listy Przebojów Trójki
jest - Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al.
Niepodległości
77/85,
00-977
Warszawa
(dalej
zwane
„Administratorem” lub „Organizatorem”).
2. Uczestnicy przystępując do głosowania wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Administratora następujących danych
osobowych należących do kategorii danych zwykłych: numer
IP, adres mail użyty do założenia konta albo nazwa konta portalu
użytego do zalogowania.
3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.
4. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych wysyłając na adres e-mail lpt@polskieradio.pl
wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”
Konto użytkownika zostanie usunięte. Informacje o listach i
piosenkach na jakie głosował użytkownik zostaną usunięte.
5. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Radiu S.A. – pod nr
tel. 22 645 34 03 lub pocztą elektroniczną pod adresem
iod@polskieradio.pl.
6. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w ust. 2, będą
przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, tj. art. 6
ust.1
lit.
a
RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
związanych z realizacją Listy. Cel ten nie wymaga zidentyfikowania
osoby uczestniczącej w głosowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w
trakcie trwania głosowania określonego niniejszym Regulaminem
oraz w związku z ogłoszeniem wyników głosowania, maksymalnie do
1 roku od dnia zakończenia głosowania, z zastrzeżeniem ust. 4
powyżej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony, gdy taki obowiązek powstanie na gruncie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
prawa podatkowego.
9. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być również
powierzone, na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piśmie,
podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Polskiego Radia S.A.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści
jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z
zastrzeżeniem ust. 4), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
11. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących
wynikiem
profilowania
w
rozumieniu
RODO.

13. Polskie Radio S.A. oświadcza, że wdrożyło odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO, w celu
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej lpt.polskieradio.pl.
2. Reklamacje dotyczące głosowania należy przesyłać na adres
siedziby Organizatora.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja składająca się
z przedstawicieli Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym
Regulaminie i zobowiązuje się do opublikowania zmienionego
Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował niniejszy
Regulamin.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowania,
jego przerwania lub zawieszenia głosowania z ważnych przyczyn
niezależnych od Organizatora, w tym technicznych i programowych.
6. Organizator z przyczyn programowych lub technicznych bądź z
innych ważnych przyczyn niezależnych od niego, zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu emisji Audycji bądź zmiany terminu
podania wyników głosowania. Szczegółowe informacje w tym
zakresie zostaną udostępnione na stronie lpt.polskieradio.pl.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których
skutkiem będzie dostarczenie głosów do Organizatora poza
niniejszym Regulaminowym, a przez to brak możliwości ich
uwzględnienia w głosowaniu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
9. Traci moc poprzedni Regulamin Listy obowiązujący od dnia
01.04.2022 r., za wyjątkiem przysługujących Organizatorowi i
Uczestnikom niektórych praw wynikających z treści z poprzedniego
Regulaminu Listy, w szczególności w zakresie RODO.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2022

