WNIOSEK AKREDYTACYJNY
Energa Basket Liga sezon 2019/2020

PROSZĘ O PRZYZNANIE AKREDYTACJI NA MECZE:
nazwa klubu:

Gdyński Klub Koszykówki Arka S. A.
DANE REDAKCJI

pełna nazwa redakcji:
telefon:
e-mail:
kierownik działu:
DANE PRZEDSTAWICIELA MEDIÓW
imię i nazwisko
e-mail:
rodzaj akredytacji:
prasa, radio, internet

(proszę zaznaczyć w kratce znakiem X)

operator TV

(proszę zaznaczyć w kratce znakiem X)

fotoreporter

(proszę zaznaczyć w kratce znakiem X)

Składając wniosek o akredytację, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Gdyński Klub Koszykówki Arka
S.A. z siedzibą w Gdyni Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia akredytacji. Poniżej znajduje się szczegółowa informacja o
sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pouczenie o sposobie przetwarzania danych osobowych:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81321 Gdynia, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000147303, REGON: 191323663, NIP:
5851267013, tel. +48 58 770 99 00, e-mail: biuro@assecogdynia.pl ("Administrator") .
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w celu przyznania akredytacji na mecze Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka
S.A. w danym sezonie, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Odbiorcy danych
Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta
przy przetwarzaniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne, czy
podmioty świadczące usługi marketingowe.
4. Czas przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat od dnia zakończenia sezonu, na który była
przyznana akredytacja.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: (1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo
otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania danych osobowych; (3) prawo do usunięcia danych osobowych; (4)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (4) prawo do przeniesienia danych osobowych; (5)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.
6. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych
Wyrażenie przez Państwa zgody na korzystanie z Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uzyskania akredytacji.

