OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH W SPÓŁCE
POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH
„RADIO KATOWICE” SPÓŁKA AKCYJNA
I.

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki (dalej OWU lub ogólne warunki) stosuje się do wszystkich
umów o świadczenie usług reklamowych, których stroną jest spółka działająca
pod firmą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice”
Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka, Radio lub Radio Katowice S.A.), zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139719, NIP: 634-0020-312, REGON: 271935806, chyba, że szczególne warunki umowy, zawartej w formie
pisemnej, stanowią inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach w zakresie
przekazów handlowych stosuje się przepisy i pojęcia wynikające z ustawy z dnia 29
grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 805 z późn. zm.)
oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych.
3. Ilekroć jest mowa o:
a) przekazie handlowym - rozumie się przez to każdy przekaz, mający służyć
bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, towarzyszący audycji
lub włączony do niej, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie,
albo w celach autopromocji, w szczególności reklama, sponsorowanie,
telesprzedaż i lokowanie produktu;
b) spocie reklamowym - rozumie się przez to podstawową jednostkę reklamy
emitowanej w programie radiowym;
c) kampanii reklamowej - rozumie się przez to ilość spotów reklamowych objętych
zleceniem reklamowym;
d) cenniku - rozumie się przez to cennik emisji spotów reklamowych obowiązujący
w dacie złożenia danego zlecenia. Jeżeli dany cennik jest ograniczony czasowo
wówczas emisja spotów reklamowych z danego zlecenia musi zakończyć się
w dacie obowiązywania cennika, aby można było zastosować ten cennik, chyba,
że w zleceniu postanowiono inaczej;
e) cenie przekazów handlowych - rozumie się przez to cenę netto do której dolicza
się podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dacie
wystawienia faktury;
f) zleceniu reklamowym lub zleceniu - rozumie się przez to każdą umowę
dotyczącą emisji przekazów handlowych na antenie Spółki;
g) Zamawiającym lub Zleceniodawcy - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną
lub prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej zlecającą emisję przekazów handlowych w programie radiowym
Spółki, jak również dokonującą rezerwacji czasu antenowego na
rozpowszechnianie przekazów handlowych. Zamawiającym jest również
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agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym i na rzecz
swoich klientów.
II.

ZLECENIA REKLAMOWE

1. Zlecenie powinno zawierać co najmniej: Zleceniodawcę, przedmiot zlecenia, w tym
rodzaj przekazów handlowych (spot reklamowy lub sygnał sponsorski lub
autopromocja lub lokowanie produktu lub tematu) przeznaczonych do emisji na
antenie Radia, ich ilość oraz wynagrodzenie przysługujące Radiu.
2. Jeżeli w zleceniu nie postanowiono inaczej podstawową formę kontaktów w zakresie
zawarcia zlecenia i jego realizacji jest korespondencja z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość tj. e-mail.
3. Zlecenie powinno być stwierdzone pismem lub inną formą dokumentową tj. skanem
dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony Zleceniodawcy
albo w innej postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy i dostarczone do Spółki
nie później niż do godziny 15.00 na 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem nadania
przekazu handlowego w Radiu.
4. Spółka potwierdza przyjęcie zlecenia przed pierwszą planowaną emisją w formie
e-maila wysłanego do Zleceniodawcy. Brak potwierdzenia nie stanowi odmowy
realizacji zlecenia.
5. Domniemywa się, że osoba, która podpisuje zlecenie ze strony Zleceniodawcy jest
uprawniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli, na co Zleceniodawca wyraża
zgodę.
6. Zlecenie może być złożone również przez podmiot działający w imieniu własnym,
ale na rzecz Zleceniodawcy. W takim przypadku, taki podmiot oraz Zleceniodawca
ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Spółki.
7. Zamiana, za zgodą Spółki, pojedynczego spotu reklamowego na inny pojedynczy spot
reklamowy o tym samym czasie nadawania w ramach kampanii reklamowej
nie stanowi zmiany zlecenia.
8. Z uwagi na organizację programu lub jego zawartość Spółka zastrzega sobie prawo do
przesunięcia planowanych emisji przekazów handlowych, w tym w ramach kampanii
reklamowej, o 90 minut względem planu emisji objętych zleceniem, co nie stanowi
zmiany zlecenia.
9. Jeżeli z winy Radia nie dojdzie do emisji przekazów handlowych, zaproponuje ono inny
ustalony ze Zleceniodawcą termin ich emisji na co wyraża on zgodę i uznaje ten sposób
rekompensaty za jedyny i wystarczający.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane emisje przekazów
handlowych na skutek działania siły wyższej, tj. zdarzeń pozostających poza kontrolą
Radia w szczególności: wybuch wojny, wprowadzenie żałoby narodowej w całym kraju
lub jego części, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockdownów,
powodzi, pożarów, eksplozji lub innych przejawów siły wyższej). W takim przypadku
Radio niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę o sytuacji oraz zaproponuje inne
terminy emisji, lub obniży cenę proporcjonalnie do części odpowiadającej
niezrealizowanym emisjom.
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III.

PRZEKAZ HANDLOWY

1. Jeżeli w zleceniu reklamowym nie postanowiono inaczej przez przekaz handlowy
należy rozumieć reklamę w formie spotu reklamowego o długości 30 sekund.
2. Przekaz handlowy może być dostarczony przez Zleceniodawcę lub wyprodukowany
przez Radio na zlecenie Zleceniodawcy.
3. Zleceniodawca odpowiada za przekaz handlowy i tym samym zapewnia
on, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne,
w szczególności do artystycznych wykonań, w zakresie pól eksploatacji niezbędnych
do emisji zawartości w ramach przekazu handlowego na antenie Radia. Zleceniodawca
zapewnia również, że uiścił z tego tytułu wynagrodzenie podmiotom uprawnionym
lub organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi.
4. Radio nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość, rzetelność
i uczciwość informacji zawartych w dostarczanych przez Zleceniodawcę przekazach
handlowych w szczególności związanych z reklamowanymi produktami lub usługami.
Zleceniodawca jest zobowiązany do weryfikacji wszystkich materiałów reklamowych
przekazanych Spółce w celu ustalenia ich zgodności z prawem, za co ponosi wyłączną
odpowiedzialność.
5. Radio nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane przez Zleceniodawcę
w przekazach handlowych wypowiedzi lub innych informacji dotyczących osób,
produktów, usług lub osób trzecich.
6. W przypadku gdy emisja przekazów handlowych z winy Zleceniodawcy naruszy prawa,
w tym prawa osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe, dobra
osobiste, Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości szkód
wywołanych takim naruszeniem, poniesionych przez Radio.
7. Zapis dźwiękowy przekazu handlowego, o długości wynikającej ze zlecenia, powinien
być dostarczony do Spółki, w formie pliku zgodnego ze standardem Pulse Code
Modulation (PCM) stereo 44,1 lub 48 kHz albo Mp3 stereo o przepustowości
256/kbit/s lub wyższej albo pliku WAV - 44,1 kHz 16 bit stereo, na adres e-mailowy
osoby, która ze strony Radia prowadzi rozmowy i korespondencję o realizacji zlecenia,
wraz z metryczką dotyczącą praw autorskich i pokrewnych.
8. Zapis dźwiękowy przekazu handlowego winien być dostarczony do Spółki nie później
niż do godziny 15.00 na 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem nadania przekazu
handlowego w Radiu.
9. Dostarczenie zapisu dźwiękowego przekazu handlowego jest równoznaczne
z oświadczeniem Zleceniodawcy, iż:
a) treść reklamy spełnia warunki określone w OWU oraz
b) został dostarczony w stanie kompletnym i zdatnym do umówionego użytku.
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć tzw. metryczkę spotu reklamowego
zawierającą: oznaczenie producenta przekazu handlowego, tytuł przekazu
handlowego, długość przekazu handlowego; w przypadku wykorzystania
w przekazie handlowym utworów słownych, muzycznych lub słowno-muzycznych
należy podać również: tytuły utworów, kompozytora muzyki, autora słów, autora
polskiej wersji językowej (tłumaczenia), artystów wykonawców.
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10. Spółka jest uprawniona do dokonania modyfikacji dźwięku danego przekazu
handlowego i dostosowanie go do obowiązujących przepisów w tym zakresie
oraz do głośności przekazów handlowych emitowanych przed i po audycji.
11. Spółka jest uprawniona do odmowy emisji przekazu handlowego, jeżeli:
a) Zlecenie zostało podpisane przez osoby nieuprawnione;
b) zapis dźwiękowy przekazu handlowego zawiera wady fizyczne uniemożliwiające,
utrudniające lub ograniczające jego nadanie lub został dostarczony w stanie
niekompletnym lub niezdatnym do użytku;
c) przekaz handlowy ze względu na swoją formę, treść lub inne okoliczności narusza
przepisy prawa, propaguje działania sprzeczne z prawem lub polską racją stanu,
propaguje postawy i poglądy sprzeczne z moralnością lub dobrem społecznym,
narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich, lub narusza zasady nadawania
przekazów handlowych w Radiu lub jego linię programową;
d) przekaz handlowy zawiera informacje, dane lub oświadczenia niezgodne
ze stanem faktycznym lub prawnym lub wprowadzające w błąd lub zawierają inne
wady prawne;
e) przekaz handlowy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
f) Radio otrzyma uzasadnione zgłoszenie przez osoby trzecie roszczeń przeciwko
Spółce związanych z przekazem handlowym lub jego nadaniem w zakresie
określonym Umową, skierowania takich roszczeń na drogę sądową lub ich
zabezpieczenia;
g) zachodzą przesłanki, określone w rozdziale IV pkt 5-6.
12. Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy o odmowie
zamieszczenia przekazu handlowego na podstawie danego zlecenia wraz z podaniem
uzasadnienia odmowy.
13. Przekazanie przez Zamawiającego do emisji spotu reklamowego o czasie trwania
krótszym niż wynikającym ze zlecenia nie powoduje zmiany ceny i Zamawiający
zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia w wysokości wskazanej w danym
zleceniu reklamowym
IV.

FAKTUROWANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cenę przekazów handlowych (wynagrodzenie Radia) oraz inne dodatkowe koszty,
które zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawca określa zlecenie reklamowe.
2. Termin wykonania usługi emisji przekazów handlowych objętych zleceniem ustalony
zostaje na ostatni dzień ich emisji, chyba że Zlecenie stanowi inaczej. Zlecenie może
określać, że faktury wystawiane są po częściowym wykonaniu usługi.
3. Faktury wystawiane będą w terminach wynikających z obowiązujących przepisów
po wykonaniu usługi lub częściowym wykonaniu usługi, w zależności od postanowień
Zlecenia.
4. Termin płatności faktur za emisję przekazów handlowych wynosi do 14 dni od daty
wystawienia faktury, chyba, że zlecenie stanowi inaczej.
5. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się opóźnienia w płatności za wystawioną uprzednio
fakturę, Spółka może wstrzymać emisję przekazów handlowych realizowaną
na podstawie aktualnego zlecenia reklamowego lub odmówić przyjęcia do realizacji
nowego zlecenia do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości, a także
uzależnić emisję/przyjęcie zlecenia od wpłacenia przez Zamawiającego zaliczki.
4

6. Jeżeli przy składaniu zlecenia reklamowego uzgodniono, że wynagrodzenie Spółki
zostanie uiszczone w formie zaliczki lub też przyjęcie zlecenia reklamowego
uzależniono od uiszczenia przez Zamawiającego zaliczki, wówczas brak wpływu kwoty
zaliczki w ustalonym terminie (najpóźniej 2 dni robocze przed pierwszą emisją)
upoważnia Spółkę do odmowy realizacji takiego zlecenia.
7. Wynagrodzenie w formie zaliczki stosuje się w szczególności do Zamawiających,
z którymi Spółka podpisuje po raz pierwszy umowę lub którzy w dotychczasowej
współpracy nie regulowali swoich zobowiązań względem Spółki w terminie
wynikającym z uprzednio zawartych umów lub wystawianych faktur.
V.

DANE OSOBOWE

W oparciu o 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 (dalej: RODO), poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych Zleceniodawcy:
1. Spółka oświadcza, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników
i reprezentantów Spółki oraz Zleceniodawcy udostępniane wzajemnie drugiej Stronie
w jakikolwiek sposób w okresie od momentu rozpoczęcia negocjacji, przekazywane są
w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron.
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, nazwa firmy,
stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna
Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
(40-953) przy ul. Juliusza Ligonia 29, KRS: 0000139719, NIP: 6340020312
(dalej: Administrator).
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@radio.katowice.pl
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
− art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowej realizacji zawartej z Panią/Panem
umowy,
− art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, w tym dla celów archiwizacyjnych, podatkowych,
− art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przez roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, wobec których Administrator
ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, m.in.
urząd skarbowy, ZUS, a także mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi
kurierskie, pocztowe, ochraniarskie, BHP, prawne, informatyczne, audytorskie,
windykacyjne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych
osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania zawartej
umowy oraz wynikającej z niej roszczeń, a po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia
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obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej Zlecenia reklamowego.
8. W czasie przetwarzania danych przysługują Pani/Panu takie prawa jak:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo do sprostowania swoich danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych,
• żądanie zaprzestania przetwarzania.
Żądanie może Pani/Pan wnieść na piśmie na adres siedziby Administratora
lub elektronicznie na adres: iod@radio.katowice.pl
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, przysługuje w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia
i wykonania umowy.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Spółki o wszelkich zmianach jego
danych zawartych w Umowie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przedmiotowej
zmiany. W przypadku uchybienie terminowi zakreślonemu w zdaniu pierwszym
Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, które wystąpią w majątku
Radia wskutek braku aktualizacji danych przez Zleceniodawcę.
2. Wszelkie ewentualne spory ze stosunku objętego Umową, będą rozstrzygane przez
sądy właściwe dla siedziby Spółki.
3. Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem ich przyjęcie w formie uchwały
przez Zarząd Spółki tj. od dnia 22.02.2021.
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