REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO
Impreza: FAJERA. Największy Śląski Air Show w 100-lecie Powstań Śląskich!
Data: 15.06.2019
Miejsce: Lotnisko Muchowiec, Katowice
1. Data rozpoczęcia Procesu Akredytacyjnego: 8 maja 2019 r.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 11 czerwca 2019 r.
3. Akredytacje przeznaczone są tylko dla dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów
obrazu i dźwięku mediów ogólnopolskich i lokalnych, a także spotterów.
4. W celu złożenia wniosku akredytacyjnego, należy wysłać e-maila na adres
media@fajera.com. W wiadomości muszą znaleźć się imię, nazwisko, adres redakcji
(nie dotyczy spotterów) oraz numer telefonu.
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6. Wnioski akredytacyjne, które przesłane zostaną faxem, kurierem lub pocztą tradycyjną
nie będą rozpatrywane.
7. Wysłanie emaila na wskazany adres nie jest równoznaczne z otrzymaniem
akredytacji!
8. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w strefie przeznaczonej dla mediów Organizator
zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania akredytacji bez podawania
przyczyn.
9. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji będą mieli dziennikarze
mediów związanych z tematem wydarzenia, a także publikujący informacje na jego
temat.
10. Potwierdzenie przyznania akredytacji (lub informacja o odrzuceniu wniosku) zostanie
przesłana na zarejestrowany adres e-mail najpóźniej 12 czerwca 2019 r. do godziny
12.00.
11. Zmiana danych osobowych na akredytacji nie będzie możliwa w dniu wydarzenia.
12. Akredytacja prasowa uprawnia do bezpłatnego wejścia na teren imprezy oraz do stref
dla mediów.
13. Akredytacja prasowa nie uprawnia do wejścia do strefy VIP.

14. Akredytacja prasowa
towarzyszących.

nie uprawnia

do wprowadzenia na

imprezę

osób

15. Odbiór akredytacji odbywa się w dniu imprezy w punkcie akredytacyjnym
odpowiednio oznaczonym nazwą AKREDYTACJE.
16. Odbiór akredytacji poza wyznaczonym czasem nie będzie możliwy.
17. Akredytacje prasowe są bezpłatne.
18. Akredytacje prasowe są imienne.
Informujemy, że administratorem twoich danych osobowych jest Firma Ochrony, Szkolenia,
Asekuracji Fosa Sp. z o.o., ul. Katowicka 115C, 41-500 Chorzów, tel: (32) 249 27 22 wew. 35,
NIP: 6272360738, Regon: 276565432, KRS: 0000087184 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a celem ich przetwarzania jest
zawarcie i realizacja umowy współpracy przy obsłudze medialnej. Podstawą prawną
przetwarzania jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. A) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Odbiorcami danych będą
osoby wyznaczone przez Firmę Ochrony, Szkolenia, Asekuracji Fosa Sp. z o.o. do kontaktu
z mediami. Dane będą przechowywane do zakończenia współpracy w zakresie zawartej
umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Masz prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia prawa. Możesz w dowolnym
momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie poprzez wysłanie maila na adres:
iod@fosa.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz wydanie akredytacji. Na podstawie
przetwarzanych danych nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie
podejmujemy decyzji o profilowaniu.

