REGULAMIN PRACY MEDIÓW I PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE DOMOWE
- MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI
sezon 2022/2023

1. Wnioski o akredytację przyjmowane są wyłącznie na wzorze klubu (załącznik 1) poprzez
wysłanie drogą mailową na adres: media@mksswit.pl. We wniosku należy podać: imię,
nazwisko, numer legitymacji prasowej, telefon, e-mail, rodzaj akredytacji prasowej,
nazwę redakcji, którą reprezentuje.
2. Zgłoszenie wniosku o akredytację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
3. Wnioski o akredytację stałą na rundę jesienną sezonu 2022/2023 są przyjmowane do
28 lipca 2022 r.
4. Wnioski o akredytacje jednorazową można składać najpóźniej do 48 godzin przed
planowanym meczem, o ile Klub nie poda wcześniejszego terminu zakończenia procesu
akredytacyjnego.
5. Po zakończeniu procesu akredytacyjnego każdy przedstawiciel mediów otrzymuje na
podany adres e-mail wiadomość o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.
6. Decyzja Klubu o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku jest ostateczna, a odwołania nie
będą uwzględniane.
7. Klub zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości przyznawanych akredytacji dla
jednej redakcji/grupy mediowej.
8. Przyznawane są dwa typy akredytacji:
- PRASA - upoważnia do wstępu na trybunę prasową (na sektorze C).
- FOTO - upoważnia do wstępu na poziom murawy w wyznaczone strefy (tj. za bramki)
podczas trwania spotkania. Osoby legitymujące się taką akredytacją są
zobowiązane do poruszania się po obiekcie w znacznikach/kamizelkach z
oznaczeniem PRASA/PRESS.
9. Akredytacje wydawane są w dniu meczu w kasie biletowej poza kolejką.
10. Akredytacja ważna jest tylko i wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości i w trakcie
przebywania na obiekcie musi być umieszczona w widocznym miejscu oraz okazywana
na każde wezwanie przedstawiciela służb porządkowych oraz Organizatora.
11. O akredytacje mogą ubiegać się wyłącznie osoby pełnoletnie.
12. Osoby akredytowane biorąc udział w meczu, zobowiązane są przestrzegać Ustawy z
dnia 20 marca 2009 roku z późniejszymi zmianami o bezpieczeństwie imprez
masowych, regulaminu obiektu oraz przepisów dotyczących poszczególnych
rozgrywek.
13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Klub ma prawo w każdej
chwili cofnąć akredytację.

Załącznik 1
do

REGULAMINU PRACY MEDIÓW I PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE DOMOWE
- MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI
na sezon 2022/2023

WNIOSEK O AKREDYTACJĘ DZIENNIKARSKĄ NA MECZE DOMOWE
MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI

imię i nazwisko

numer telefonu

adres e-mail

nazwa redakcji oraz nr legitymacji prasowej

mecz oraz data spotkania, którego dotyczy wniosek

PRASA

FOTO

zaznacz odpowiednie okno "X"

Zapoznałem się i akceptuję zasady Regulaminu Pracy Mediów i Przyznawania Akredytacji na mecze domowe MKS
Świt Nowy Dwór Mazowiecki w sezonie 2022/2023.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia mojego wniosku o udzielenie akredytacji
prasowej na mecze domowe MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki w sezonie 2022/2023, 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 (załącznik 2).

......................................................

......................................................

miejscowość, data

podpis osoby składającej wniosek

........................................................................
podpis i pieczęć Redaktora Naczelnego/Wydawcy

Załącznik 2
do

REGULAMINU PRACY MEDIÓW I PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE DOMOWE
- MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI
na sezon 2022/2023

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA DZIENNIKARZY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AKREDYTACJĘ PRASOWĄ.
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy "Świt" siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Sportowej 66, kod pocztowy 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 775 41 42 wew. 410, e-mail: biuro@mksswit.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 22 775 41 42 wew. 410 lub mailowo na adres: biuro@mksswit.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 mecze
piłkarskie MKS-u Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
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 (tzw. hosting poczty elektronicznej),
- 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 jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, lecz ich niepodanie
uniemożliwi nam rozpatrzenie wniosku o wydanie akredytacji.

*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.

