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WNIOSEK O PRZYDZIAŁ NIEODPŁATNEGO CZASU ANTENOWEGO
W RADIU ŁÓDŹ S.A. NA ROZPOWSZECHNIANIE AUDYCJI WYBORCZYCH
Ja, niżej podpisany,
………………………………………………………………………….1,
zamieszkały …………………………………………………………………………….…….,
działając w imieniu
……………………………………………………………………………2 wnoszę o
przydział nieodpłatnego czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie
na antenie Polskiego Radia Łódź S.A. audycji wyborczych przed ogłoszonymi na
dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu i Senatu RP:
- w ramach kampanii w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
- w ramach kampanii w wyborach Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 3
Jednocześnie wnoszę / nie wnoszę4 o przeprowadzenie na antenie Polskiego Radia
Łódź S.A. łącznej kampanii wyborczej, w związku z zarejestrowaniem przez Komitet
zarówno kandydatów do Sejmu RP, jak i kandydatów do Senatu RP.
Liczba zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Sejmu RP:

Liczba zarejestrowanych kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu RP:
……………………………………………
Pełnomocnik Komitetu Wyborczego
Załączniki:
1) dokument powołania pełnomocnika wyborczego,
2) upoważnienie do reprezentowania Komitetu Wyborczego 5,
3) oświadczenie o autorskich prawach majątkowych i pokrewnych,
4) oświadczenie o odpowiedzialności za treść i formę prezentowanych audycji,

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
1 Imię i nazwisko oraz adres i telefon zamieszkania pełnomocnika Komitetu Wyborczego lub osoby pisemnie upoważnionej przez
pełnomocnika wyborczego
2 Nazwa Komitetu Wyborczego
3 Zaznaczyć właściwe
4 Niepotrzebne skreślić
5 Pkt 2 skreślić w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez pełnomocnika wyborczego.
Polskie Radio Łódź S.A. przetwarza dane osobowe wnioskodawców, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, tj, przyjęcia wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczej
zawierającego obligatoryjnie dane osobowe o których mowa w § 47 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia
12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych,
trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach
publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r., nr 154, poz. 915 z późn. zm.). Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie
Radio Łódź S.A. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Administratora pod
adresem https://www.radiolodz.pl/pages/1368-polityka-prywatnosci

