FORMULARZ AKREDYTACJI MEDIÓW
25 lutego 2019, godz. 19:30 (poniedziałek)
WARSZAWA, ARKADY KUBICKIEGO W ZAMKU KRÓLEWSKIM, WEJŚCIE OD UL. GRODZKIEJ
Imię i nazwisko
dziennikarza
i członków ekipy - max
2 osoby (jeśli dotyczy)
Redakcja/Agencja Foto
Adres e-mail
Tel. komórkowy

Warunki udzielenia akredytacji medialnej i zasady uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Akredytowanym przedstawicielom mediów będą wydawane identyfikatory w punkcie
recepcyjnym, w dniu imprezy nie wcześniej niż od godz. 18:30, wyłącznie za okazaniem
dokumentu tożsamości/ legitymacji prasowej.
2. Na miejscu wydarzenia mają prawo przebywać jedynie osoby z widocznymi
identyfikatorami.
3. Nagrywanie materiałów TV/serwis foto są możliwe w godzinach 18:30 - 23:00.
4. Dziennikarze/Reporterzy oraz członkowie ekip nie są upoważnieni do wstępu na widownię
podczas uroczystości, mogą przebywać i filmować wyłącznie w wyznaczonych przez
organizatora strefach i miejscach.
5. Dziennikarze/Reporterzy/Fotoreporterzy zobowiązani są do stosowania się do komunikatów
organizatora.
6. Obowiązujący dress code to schludny, elegancki strój (garnitur/marynarka;
sukienka/garnitur).
7. Wymagane jest posługiwanie się w relacjach medialnych pełną i poprawną nazwą
wydarzenia – Telekamery Tele Tygodnia 2019.
8. Przesłanie skanu podpisanego formularza do dnia 20 lutego 2019 r. na adres
media_telekamery@primum.pl.
9. Wypełnienie i odesłanie formularza nie oznacza przyznania akredytacji. O jej udzieleniu
decydują organizatorzy. Decyzję prześlemy na podany w formularzu adres e-mail.
Akceptuję powyższe warunki
w imieniu własnym i członków ekipy (jeśli dotyczy)
.........................................
czytelny podpis
W związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (RODO) uprzejmie informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez PRIMUM PR na
rzecz Wydawnictwa Bauer na zasadach określonych w RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wszystkich
środków ochrony wymaganych przez RODO. Administratorem danych osobowych jest PRIMUM PR. PRIMUM PR przetwarza dane
osobowe w związku z organizacją wydarzeń specjalnych z udziałem znanych osób - takich jak Gala Telekamery Tele Tygodnia 2019
oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji powyższych celów. Zgodnie z przepisami rozporządzenia mają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. Jeśli nie życzą sobie Państwo w przyszłości otrzymywać od nas wiadomości uprzejmie prosimy kierować stosowną
informację na adres media_telekamery@primum.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Wolska, PRIMUM Public Relations, tel.: 728 313 511, media_telekamery@primum.pl

