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REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO:
1.

Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wypełnienie formularza i przesłanie podpisanego skanu na adres:
gppoznan@posir.poznan.pl DOPISEK: AKREDYTACJE

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23.05.2022. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
3. Informacje o przyznaniu akredytacji zostaną przekazane mailowo na adres podany w formularzu.
4. Szczegółowe zasady dotyczące akredytacji zostaną podane drogą mailową przed rozpoczęciem Mityngu.
5. Akredytacje są bezpłatne.
6. Liczba akredytacji jest ograniczona – na jedną redakcję przypada maksymalnie 2 akredytacje (1 „Press” 1 „Photo/Video”).
7. Portale internetowe mogą ubiegać się wyłącznie o jedną akredytację fotoreporterską.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

Zapoznałem się z Regulaminem procesu akredytacyjnego i akceptuję jego postanowienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia mojego wniosku o udzielenie akredytacji prasowej
na Poznań Athletics Grand Prix 2022, nawiązania kontaktu w sprawie decyzji dotyczącej akredytacji oraz ustalenia mojej
tożsamości i przyznania uprawnień do poruszania się po terenie imprezy.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (rewers formularza)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA DZIENNIKARZY
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AKREDYTACJĘ PRASOWĄ - GRAND PRIX POZNANIA W LEKKIEJ ATLETYCE 2022

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy
adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numer 618357917 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ zwrócili się Państwo do nas z wnioskiem o udzielenie akredytacji prasowej
na Grand Prix Poznania w Lekkiej Atletyce 2022..
Państwa dane osobowe będą więc przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, nawiązania z Państwem kontaktu w sprawie decyzji
dotyczącej akredytacji oraz ustalenia Państwa tożsamości i przyznania uprawnień do poruszania się po terenie imprezy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze
usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- korzystanie z serwerów poczty elektronicznej oraz stron www (tzw. hosting poczty elektronicznej i stron www),
- na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych,
w tym danych osobowych.
Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla
celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, lecz ich niepodanie
uniemożliwi nam rozpatrzenie wniosku o wydanie akredytacji.
7. Monitoring wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.

*RODO - Rozporządzenie 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.

