REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH
1.

Akredytacja wydawana jest bezpłatnie dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 1.
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa Prasowego.

2. Akredytacja dziennikarska upoważnia do:
 wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalowe,
 otrzymania materiałów prasowych Festiwalu,
 przeprowadzenia wywiadów z wybranymi artystami Festiwalu po uprzednim
uzgodnieniu z biurem Festiwalu i po uzyskaniu zgody artysty,
 filmowania podczas wydarzeń festiwalowych, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami z organizatorami,
 fotografowania podczas wydarzeń festiwalowych, zgodnie z zaleceniami
organizatorów.
3. Akredytacje można będzie odbierać od 6 sierpnia 2018 r. w biurze festiwalowym
mieszczącym się pod adresem ul. Niezłomnych 1E , 61-894 Poznań.
4. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 zwane dalej ,,Rozporządzeniem”) informujemy, iż od
dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych BONA FIDE. Stowarzyszenie
Wielkopolan z siedzibą w Poznaniu (dalej zwane ,,Stowarzyszeniem”), ul. Kutrzeby 14/4,
Pani/Pana danych osobowych.
5.

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych;
b. prawo do sprostowania danych;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
wydania akredytacji.
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7. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana
dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku, niezbędne do prawidłowego wystawienia
dokumentów akredytacyjnych.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu
będącego jego następcą).
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