Wniosek o akredytację w sezonie 2020

� Akredytacja na zawody: ...................................................................

Nazwa firmy wnioskodawcy:
Nazwa redakcji:
Adres:
Telefon:
E-mail:
NIP:

KRS:

REGON:

Nr rej. sąd dz/czasop.

Imię i nazwisko dziennikarza/fotografa (nr polisy Imię, nazwisko, telefon, email osoby
w przypadku fotografa):
kontaktowej w redakcji:

□ REPORTER

□ FOTOGRAF

Data urodzenia:

Typ
Medium:

Nr dow. osobistego:

Adres e-mail dziennikarza/fotografa:

dziennik

tygodnik

miesięcznik

radio

TV

portal int.

□

□

□

□

□

□

Nazwa klubu u którego składany jest wniosek akredytacyjny:

_________________________________________
data i podpis redaktora naczelnego

Klub informuje redakcje/osoby ubiegające się o akredytacje o przetwarzaniu danych
osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie i
zawartych w niniejszym wniosku akredytacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w tym zakresie i celu, przez Klub jako
administratora danych osobowych oraz Polski Związek Motorowy jako podmiot, któremu w/w
dane mogą zostać udostępnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, ze zm.). Mam wiedzę, iż zarówno
podanie ww. danych osobowych, jak i wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Przyjmuję
do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Oświadczenie fotoreportera
Oświadcza się, że fotoreporter ………………………………………………………………………………………………
reprezentujący redakcję………………………………………………………………………………………………………….
posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Będąc świadomym zagrożeń, jakie niesie praca podczas zawodów
żużlowych, zobowiązuję się do przestrzegania przepisów FIM i PZM oraz bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom służb organizatora zawodów.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zasady udzielania akredytacji prasowych przez
Kluby na mecze DM I i DM II ligi żużlowej oraz inne zawody organizowane w sezonie 2019 oraz
z Regulaminem Organizacyjnym Rozgrywek DM I i II ligi i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
_________________________________________
Podpis redaktora naczelnego i pieczęć Redakcji

