
Prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie podpisanego skanu na adres akredytacje@strefakultury.pl do 31 sierpnia 2022. 

Organizatorem 58. edycji festiwalu Jazz nad Odrą jest samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław  
z siedzibą we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 46A wejście B lok. 203, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 
przez Samorząd Gminy Wocław pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583

Typ akredytacji:
* zaznacz właściwą akredytację

Dziennikarz
PRESS

Fotograf / Ekipa telewizyjna
FOTO/WIDEO

Imię:

Telefon 
kontaktowy:

Nazwa 
redakcji:

Strona www 
redakcji:

W jaki sposób festiwal jest promowany przez redakcję? / W jaki sposób wykorzystane zostaną materiały foto/wideo?

Nazwisko:

E-mail:

Adres 
redakcji:

E-mail
redakcji:

Podpis dziennikarza Miejscowość i data

Zapoznałam / -łem się z regulaminem procesu akredytacji i akceptuję jego postanowienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w związku  
z udziałem w procesie akredytacyjnym 58. edycji festiwalu Jazz nad Odrą, a także, w razie pozytywnego rozpatrzenia 

Regulamin procesu akredytacyjnego:
• Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i przesłanie skanu na adres: akredytacje@strefakultury.pl.
• Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2022 r. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
• Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
• Akredytacje są bezpłatne.
• Liczba akredytacji jest ograniczona – na jedną redakcję przypadają maksymalnie 2 akredytacje (1 „PRESS” i 1 „FOTO/WIDEO”).
• Akredytacji nie można przekazać innemu dziennikarzowi/fotoreporterowi.
• Akredytacja „PRESS” zapewnia wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty. Umożliwia także przeprowadzenie wywiadów z organizatorami

i artystami występującymi na 58. edycji Jazzu nad Odrą (o ile artysta wyrazi zgodę).
• Akredytacja „FOTO/WIDEO” umożliwia fotografowanie i nagrywanie koncertów wg zasad ustalonych w uzgodnieniu z artystami.

ażdym koncercie.
• Szczegółowe zasady dotyczące akredytowanych dziennikarzy podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem festiwalu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny oraz do zmian zasad ich przyznawania.
• W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.
• Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania akredytacji tylko na wybrane dni oraz koncerty.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Klauzula informacyjna RODO  POWIADOMIENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 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) samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa 
Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 46A wejście B lok. 203, wpisana do Rejestru Instytucji 
Kultury prowadzone-go przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 
899-273-65-81 oraz REGON 021907583 (zwana dalej SKW lub Organizator), informuje, że:

Wraz z wypełnieniem formularza akredytacyjnego, dziennikarz będący osobą fizyczną wyraża zgodę na wykorzystanie 
swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. (RODO), o ile dane takie będą ujawniane w toku Procesu Akredytacyjnego i w związku z jego 
przebiegiem. W szczególności w celu wzięcia udziału w 58. Jazz nad Odrą, Wnioskodawca powinien podać 
Organizatorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail, nazwę redakcji, adres e-mail 
redakcji oraz dane redaktora naczelnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych wskazanych 
powyżej uniemożliwi Organizatorowi rozpatrze-nie formularza.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-079) 
przy ul. Ruskiej 46A wejście B lok. 203, nr RIK 37/2012, NIP 899-273-65-81, REGON 021907583 (dalej: 
„Administrator”). Inspektorem Ochrony Danych ze strony SKW jest Dawid Piekarski (dane kontaktowe: 
iod@strefakultury.pl); aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ze strony SKW podane są na stronie: 
www.strefakultury.pl.

Dane osobowe podane w formularzu służyć będą nawiązaniu z Panią/Panem kontaktu w związku z decyzją o przyznaniu 
akredytacji dziennikarskiej na 58. Jazz nad Odrą (dalej: „Impreza”) oraz ustaleniu Pani/Pana tożsamości i przyznanych 
Pani/Panu uprawnień do poruszania się po terenie Imprezy, na czas realizacji celu przetwarzania. Podstawą prawną 
przetwa-rzania danych osobowych podanych w formularzu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych  
art. 6 ust. 1 pkt a RODO), a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na 
konieczności zapew-nienia prawidłowej komunikacji z osobami zaangażowanymi w relacjonowanie Imprezy w mediach 
oraz konieczność zagwa-rantowania bezpiecznego przebiegu Imprezy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

SKW zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. (RODO), a w szczególności umożliwia Pani/Panu dostęp do własnych danych osobowych i prawo do 
ich poprawiania lub sprostowania, informuje Panią/Pana o prawie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych 
osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO z uwagi na szczególną sytuację osoby akredytowanej, a także prawie 
żądania ogra-niczenia przetwarzania, usunięcia danych, przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym forma-cie nadającym się do odczytu maszynowego, prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym 
zastrzeżeniem, że żądanie zaprze-stania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w Imprezie (a 
więc danych wymaganych podczas rejestracji) oznacza rezygnację z udziału w niej. W razie cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
wskazanym w ust. 3.

SKW w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym w celu realizacji postanowień niniejszej Klauzuli może przekazywać 
dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym organizacji Imprezy. Podmioty te 
będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW.

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych powinna być kierowana 
na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Ruskiej 46A wejście B lok. 203, 50-079 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe”, lub 
na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.
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