Regulamin zwiedzania siedziby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.

1. W zwiedzaniu siedziby Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio
Białystok” S.A. (zwanego dalej Radiem), położonej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1,
uczestniczyć mogą uczniowie szkół: podstawowych w wieku powyżej 10 lat, gimnazjów,
średnich oraz studenci jak również grupy osób dorosłych.
2. Zwiedzanie może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 14.00.
3. Proponowaną datę oraz godzinę rozpoczęcia zwiedzania należy zgłaszać na
adres: promocja@radio.bialystok.pl z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym, podając
jednocześnie w zgłoszeniu liczebność grupy oraz dane kontaktowe.
4. Grupa zwiedzająca łącznie z opiekunami nie może przekraczać 25 osób.
5. Radio potwierdza rezerwację telefonicznie lub na adres e-mail, z którego wysłano
zgłoszenie, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
6. Opiekun grupy ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany
w punkcie 3 lub przekazać przed wizytą w Radiu listę osób zwiedzających.
7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym powiadomić
niezwłocznie
Radio
drogą
elektroniczną
na
adres
wskazany
w punkcie 3 lub telefonicznie na numer 85 745-62-85 lub 85 745-62-90 w godz. 8.00 –
15.00, nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem zwiedzania.
8. W związku ze specyfiką działalności statutowej zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej
zaplanowanego zwiedzania bez podania przyczyny.
9. Zwiedzający spotykają się z osobą odpowiedzialną za oprowadzanie z ramienia Radia
w holu budynku Radia. Osoba oprowadzająca oczekuje na grupę zwiedzającą do 15 minut.
W przypadku większego spóźnienia Radio zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia przybyłej
grupy.
10. W przypadku, gdy zwiedzającymi Radio jest zorganizowana grupa obcokrajowców,
zapewnienie tłumacza leży w gestii grupy lub jej opiekuna.
11. Radio nie zapewnia możliwości wjazdu autokaru na teren swojego wewnętrznego parkingu
oraz
uczestnictwa
zwiedzających
podczas
nagrywania
programów
w studiach.
12. W czasie wizyty w Radiu zwiedzający muszą stosować się do poleceń wydawanych przez
pracowników ochrony i osoby odpowiedzialnej za oprowadzanie.
13. W przypadku uchybieniu zasadzie, o której mowa w punkcie 12, osoba odpowiedzialna za
oprowadzanie ze strony Radia, może po bezskutecznym upomnieniu grupy lub jej
poszczególnych członków, zrezygnować z dalszego oprowadzania.
14. Podczas zwiedzania dozwolone jest wykonywanie dokumentacji zdjęciowej, pomieszczeń
i sprzętów Radia za zgodą osoby oprowadzającej. Wykonanie zdjęć pracowników Radia
jest możliwe tylko i wyłącznie za ich zgodą.
15. Zwiedzający zezwalają na wykorzystanie przez Radio Białystok S.A. ich wizerunku do
celów dokumentacyjnych i promocyjnych Radia.
16. Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w: Newsroomie, studiach
nagraniowych i emisyjnych, Studiu Koncertowym
Rembrandt, fonotece i innych
pomieszczeniach Radia.
17. Planowany czas zwiedzania Radia wynosi około 45 minut.

Obowiązek informacyjny dla osób zwiedzających
w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można
się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1,
15328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iod@radio.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.
w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rejestracji osób zwiedzających siedzibę
Radia Białystok.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4
powyżej celów.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

