WNIOSEK AKREDYTACYJNY
Beatyfikacja
kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej
Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie, 12 września 2021 r.
UWAGA: Należy wypełnić pismem komputerowym, wydrukować i podpisać a następnie zeskanować do formatu pdf i odesłać
na adres e-mail: akredytacje@ekai.pl

DANE OSOBOWE:
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Rodzaj dokumentu tożsamości:
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Jestem osobą w pełni zaszczepioną:
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DANE REDAKCJI:
Nazwa redakcji
Adres redakcji: ulica
nr budynku

nr lokalu
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 miejscowość
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Adres e-mail

 Telefon +

SPECJALNOŚĆ:
dziennikarz prasowy
realizator dźwięku

dziennikarz telewizyjny

dziennikarz radiowy

inna specjalność
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fotograf

operator kamery

ZGODY
 Podpisując niniejsze zgłoszenie akredytacyjne przyjmuję do wiadomości, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo uroczystości beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, ograniczają dostęp do
niektórych miejsc tego wydarzenia. Akredytacja nie daje podstaw do żadnych roszczeń z tego tytułu. W przypadku
utraty karty akredytacyjnej nie będzie można uzyskać duplikatu bez względu na powód utraty.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katolicką Agencję Informacyjną sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych zawartych we wniosku akredytacyjnym, w celu udzielenia akredytacji na obsługę uroczystości
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa („Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu udzielenia akredytacji na obsługę prasową uroczystości beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki
Elżbiety Róży Czackiej w dniu 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie („Wydarzenie”), na
podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na organizacji i zapewnieniu prawidłowego przebiegu Wydarzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora od daty ich pozyskania do upływu okresu
45 dni od daty Wydarzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w tym
świadczącym usługi z zakresu utrzymania systemu informatycznego i hostingu poczty elektronicznej Administratora,
a także organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym służbom odpowiedzialnym za
bezpieczny przebieg Wydarzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo
dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie akredytacji
i udział w Wydarzeniu.
11. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z Katolicką Agencją Informacyjną sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.
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