
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbiorcy życzeń 
 
 

1. Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych      

w podanym zakresie: 

- emisja życzeń zawierających moje imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania  

w audycji radiowej „Opolski Koncert Życzeń” nadawanej w Radiu Opole 

- publikacja w/w życzeń, zawierających moje imię i nazwisko oraz miejscowość 

zamieszkania, na kanale Opolskiego Koncertu Życzeń w serwisie YouTube 

(www.youtube.com) 

przez Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Opolu „RADIO OPOLE” S.A., ul. 

Strzelców Bytomskich 8, 45-084 Opole zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000124187; NIP: 754-00-13-375   

w celu emisji życzeń w audycji radiowej „Opolski Koncert Życzeń” w Radiu Opole oraz ich 

publikacji w serwisie YouTube. 

2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (poniżej), w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem 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. 
 
 
 
 

……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 
 

 
Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Opolu „RADIO OPOLE” S.A., ul. Strzelców Bytomskich 8, 45-084 Opole jako 

administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi jaką jest emisja życzeń na antenie Radia 

Opole w ramach audycji „Opolski Koncert Życzeń”; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania; 

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych.; 

 inspektorem ochrony danych w Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Opolu „RADIO OPOLE” S.A.  jest Pan 

Krzysztof Aleksanderek, adres e-mail Krzysztof.aleksanderek@radio.opole.pl; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do poprawnej realizacji usługi jaką jest emisja życzeń 

na antenie Radia Opole w ramach audycji „Opolski Koncert Życzeń”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia realizacji usługi jaką jest emisja 

życzeń na antenie Radia Opole w ramach audycji „Opolski Koncert Życzeń” 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.;” 


