Miejsce wydarzenia: Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43, 42-200 Częstochowa
Data: 28-31 marzec 2019, mecze finałowe: 31 marzec 2019

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO
YONEX POLISH OPEN 2019

A. ORGANIZATOR PRZEWIDUJE DWA RODZAJE AKREDYTACJI:
- akredytacje prasowe – w dniach zawodów Organizator zezwala na wejście do strefy
prasowej oraz biura prasowego.
- akredytacje foto/video – w dniu zawodów Organizator zezwala na wejście do biura
prasowego i stref „Foto” oraz wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z imprezy wyłącznie
w celach reporterskich, redakcyjnych oraz informacyjnych.
B. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA AKREDYTACJI:
1. Akredytacje prasowe, foto i video przyznawane są nieodpłatnie.
2. Liczba akredytacji prasowych, foto i video jest ograniczona.
3. Liczba akredytacji prasowych jest ograniczona dla redakcji. Redakcje mogą
otrzymywać maksymalnie 2 akredytacje. Zapis ten nie dotyczy redakcji telewizyjnych.
4. Akredytacje prasowe, foto i video przyznawane są na podstawie prawidłowo
wypełnionego formularza akredytacyjnego znajdującego się na stronie
http://polishopen.net/pl/turniej/komunikaty i odesłanie go na adres
contact@polishopen.net Poprzez prawidłowe wypełnienie formularza akredytacyjnego
Organizator rozumie wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu
akredytacyjnym.
5. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji prasowej będą mieli patroni
medialni, dziennikarze mediów tradycyjnych – prasa, radio i telewizja, dziennikarze
mediów związanych tematycznie z wydarzeniem, a następnie media internetowe.
6. Wypełnienie zaznaczonych rubryk jest obowiązkowe.

7. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych
danych.
8. Zarejestrowanie wniosku w systemie nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji
mediowej.
9. Akredytacje przyznaje się wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub
zaświadczenia o współpracy z redakcją wydanego przez szefa działu (sportowego lub
miejskiego lub redaktora naczelnego). Zaświadczenie może być dostarczone w formie
mailowej na adres contact@polishopen.net .Do przyznania akredytacji nie wystarcza
legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia
dziennikarskiego.
10. Zapisy punktu 9 nie odnoszą się do dziennikarzy mediów międzynarodowych oraz
dziennikarzy zaproszonych imiennie przez Organizatora YONEX POLISH OPEN 2019.
11. Akredytacje są imienne i nie mogą zostać odstąpione osobom trzecim.
12. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia na teren imprezy i dalej do stref
mediowych osób trzecich.
13. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza akredytacyjnego na stronie http://
polishopen.net/pl/turniej/komunikaty będą przyjmowane do 18 marca 2019 roku.
Zgłoszenia akredytacyjne złożone po tym terminie nie będą uwzględniane (zapis ten nie
dotyczy stacji telewizyjnych oraz zaproszonych).
14. Osoby, którym przyznano akredytację zostaną o tym fakcie poinformowane przez
Organizatora w terminie do 21 marca 2019 r. Informacja o przyznaniu akredytacji,
możliwościach jej odebrania z zaznaczonym punktem odbioru akredytacji, zostanie
wysłana na podany w formularzu akredytacyjnym adres e-mail.
15. Brak informacji o przyznaniu akredytacji w terminie podanym w pkt.14 niniejszego
Regulaminu oznacza nieprzyznanie akredytacji.
16. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania
przyczyny.

17. Akredytacja umożliwiająca poruszanie się tylko w wybranych strefach. W przypadku jej
zgubienia lub zniszczenia, nie podlega wymianie, ani nie jest możliwe otrzymanie kolejnej.
18. W trakcie wykonywania prac dziennikarskich jak i podczas trwania całej imprezy
akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym.
19. Organizator ma prawo cofnąć udzieloną akredytację w przypadku naruszania przez
dziennikarza postanowień niniejszego regulaminu lub niestosowania się przez
dziennikarza do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
każdym czasie.
C. PRZETWARZANIE DANYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
– dalej „RODO“ – informuje się, że:
2. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych („Dane
osobowe“) przekazanych przez uczestnika jest Organizator.
3. Cele i podstawy przetwarzania Administrator będzie przetwarzać Pani/ Pana Dane
osobowe:
a) w celu przeprowadzenia procesu akredytacyjnego, organizacji pracy biura mediowego,
punktu akredytacyjnego (podstawa z art 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) przekazywania informacji prasowych, materiałów multimedialnych, powiązanymi
imprezami/aktywacjami sportowymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) w celu oferowania uczestnikowi przez administratora produktów i usług bezpośrednio
(marketing bezpośredni), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu
administratora (podstawa z art 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (podstawą prawną z art art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
treści Danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
osobowych, przenoszenia Danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody, gdy
administrator będzie przetwarzać Dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym
momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Informacja o dobrowolności podania Danych osobowych Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania akredytacji mediowej w tym dla wydania
akredytacji i umożliwienia pracy na miejscu. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe ukończenie procesu akredytacji lub realizacja usług powiązanych.
7. Odbiorcy Danych osobowych
1. Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione
jednostkom stowarzyszonym administratora, podmiotom, z którymi administrator
współpracuje przy realizacji Zawodów, w celach związanych z ich organizacją i
przeprowadzeniem.
2. Do Danych osobowych przekazanych przez Panią/ Pana mogą mieć też dostęp
podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy kurierskie, informatyczne.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji W oparciu o Dane osobowe przekazane przez
Panią/Pana administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Okres przechowywania Danych osobowych
1. Dane osobowe Pana/ Pani będą przechowywanie przez okres przedawnienia
roszczeń związanych z Zawodami, do momentu zakończenia postępowań
cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających
przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej
odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

