
 

 

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWEJ 

PRZYZNAWANEJ NA OKOLICZNOŚĆ ORGANIZOWANEGO KONCERTU WOLNOŚCI Z OKAZJI 37. 

ROCZNICY ZBRODNI LUBIŃSKIEJ W DNIU 31 SIERPNIA 2019 O GODZINIE 19:00 W HALI RCS W LUBINIE 

 

1. AKREDYTACJA UPOWAŻNIA DO WEJŚCIA NA TEREN HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ RCS 

W LUBINIE WYŁĄCZNIE 31 SIERPNIA 2019 W CZASIE TRWANIA KONCERTU ( OD 19:00 DO OK. 

22:30 ) 

2. Akredytacja jest ważna wyłącznie z legitymacją prasową lub zaświadczeniem z redakcji / 

agencji i dowodem tożsamości. Może być odebrana wyłącznie osobiście. 

3. Akredytacja przyznawana jest nieodpłatnie 

4. Akredytacje przyznawane będą na wniosek akredytacyjny wysłany do 28 sierpnia na adres 

mailowy: marketing@rcslubin.pl. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia skutkuje brakiem 

otrzymania akredytacji. 

5. Akredytacje wydawane będą w dniu koncertu 31 sierpnia w hali widowiskowo – sportowej 

RCS w Lubinie w godzinach od 18:00 do 19:00. 

6. Akredytacje wydane będą wyłącznie dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie 

i posiadających osobowość prawną, oficjalnym serwisom internetowym oraz fotoreporterom. 

7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej 

posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych. 

8. Osoby akredytowane przebywające w trakcie koncertu na terenie hali RCS w Lubinie 

zobowiązane są stosować się do zaleceń służb porządkowych i regulaminu hali oraz 

regulaminu akredytacji prasowej. 

9. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia  

10. Warunki akredytacji: 

a) akredytacja upoważnia do wejścia na halę na Koncert Wolności w dniu 31 sierpnia 2019r. na 

teren ogólnodostępny dla widzów oraz bezpośrednio przed scenę (teren ogrodzony 

barierką), 

b) akredytacja ta nie upoważnia do wchodzenia na zaplecze, gdzie przebywają artyści, do 

garderób oraz za scenę, 

c) akredytacja nie upoważnia do rejestracji wideo koncertu ani do jego transmisji lub emisji, 

d) akredytacja upoważnia do wykonywania zdjęć podczas 1. piosenki pięciu pierwszych 

wykonawców oraz 2 początkowych piosenek zespołu Perfect. 

e) dziennikarze są zobowiązani do wykonywania pracy dziennikarskiej w taki sposób, aby nie 

przeszkadzać artystom występującym na scenie (nie oślepiać ich i nie rozpraszać) oraz nie 

utrudniać widzom oglądania koncertu zasłaniając im scenę. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Sportowe 

Spółka z o.o., ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: iodo@nsi.net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO 

(zgoda) w związku z wnioskowaniem i uzyskaniem akredytacji prasowych na Koncert 

Wolności w dniu 31.08.2019r.  

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek, pesel, adres e-mail, nr telefonu, 

oraz nr legitymacji prasowej. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby 

organizacji i przeprowadzenia imprezy.  

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym 

przez okres niezbędny do organizacji i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający 

z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa 

podatkowego i o przedawnieniu roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie 

będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody. 

8. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy 

ich podania będzie brak możliwości uzyskania akredytacji. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 


