REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH
Mecze warszawskiej drużyny futbolu amerykańskiego „Warsaw Mets”
Warszawska drużyna futbolu amerykańskiego „Warsaw Mets” stosuje akredytacje,
umożliwiające dziennikarzom i fotoreporterom uczestnictwo w domowych wydarzeniach
sportowych i w wydarzeniach towarzyszących, wyłącznie dotyczących bieżącego sezonu
rozgrywek LFA, odbywających się w 2019 roku.

Zasady przyznawania i wydawania akredytacji:
1. Warszawska drużyna futbolu amerykańskiego „Warsaw Mets” przyznaje akredytacje
bezpłatne. Akredytacje przyznawane są indywidualnym dziennikarzom i fotoreporterom na ich
specjalny wniosek.
2. Akredytacje prasowe bezpłatne przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych
przesłanych mailem na adres akredytacje@warsawmets.com, wraz z aktualnym zdjęciem.
3. Decyzja o przyznaniu akredytacji bezpłatnej bądź nieprzyznaniu jej, powinna zostać przesłana
najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego.
4. Akredytacje przyznawane będą aktywnym zawodowo dziennikarzom mediów
zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną, fotoreporterom oraz oficjalnym
serwisom internetowym.
5. Warunkiem przyznania akredytacji jest również ważna legitymacja prasowa. Do wydania
akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź
stowarzyszenia dziennikarskiego.
6. Akredytacja ważna jest z legitymacją prasową i dowodem tożsamości.
7. Wystawioną akredytację prasową można odebrać przed wydarzeniem sportowym, wyłącznie
osobiście u osoby zajmującej się koordynacją akredytacji dziennikarskiej.
10. Dziennikarz akredytowany otrzyma na życzenie bezpłatne materiały prasowe dotyczące
drużyny Warsaw Mets.

_________________________________
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO”
informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mets&Friends z siedzibą w Warszawie, Wiejska 11/14 (kod
pocztowy: 00-480 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas
prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów
archiwalnych. 5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 6) Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty
świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym
organy administracji publicznej) 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 8) W przypadku: a) nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych
źródeł informacji; b) odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani
odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na wskutek Pańskiego zapytania bądź wniosku.

