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Załącznik nr 1
do Regulaminu rejestracji materiałów
Zasady przyznawania akredytacji podczas
Rzeszowskich KultURaliów Studenckich 2019

1. Niniejsze zasady stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu rejestracji materiałów oraz
regulują sposób przyznawania akredytacji przez organizatora rzeszowskich KultURaliów
studenckich 2019 oraz procedurę ubiegania się o udzielenie akredytacji na czas trwania
festiwalu.
2. O udzielenie akredytacji mogą starać się wyłącznie osoby posiadające legitymację
prasową lub poświadczenie o pracy dla danej redakcji. Każda redakcja może starać się
maksymalnie o otrzymanie dwóch akredytacji na czas trwania Rzeszowskich
KultURaliów Studenckich 2019.
3. W celu otrzymania akredytacji należy złożyć wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek
składa się drogą mailową na adres: dominik.bachurski@urz.pl do 19 maja br. do godz.
12.00. Wniosek musi uwzględniać informacje zawierające imię, nazwisko, nazwę
redakcji, zdjęcie, numer telefonu kontaktowego. Do wniosku należy dołączyć
podpisaną klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych „RODO”, której wzór stanowi załącznik do niniejszych zasad.
4. Osobą odpowiedzialną za udzielanie akredytacji jest Olimpia Jeleń. Wszelkie pytania
dotyczące procedury udzielania akredytacji należy kierować na adres
e-mail: olimpia.jelen@urz.pl bądź pod numer telefonu 510 585 742.

5. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego wstępu na teren festiwalu oraz wstępu do
obszaru zamkniętego, wydzielonego dla mediów podczas finału koncertowego.

6. Akredytacja upoważnia do wstępu na wszystkie Wydarzenia Towarzyszące Festiwalu.
Chęć uczestnictwa w Wydarzeniach Towarzyszących Festiwalu należy zgłosić na dzień
przed ich rozpoczęciem na adres e-mail: dominik.bachurski@urz.pl.
7. Posiadacz akredytacji może w dowolnym momencie zostać poproszony przez obsługę
Festiwalu o okazanie dokumentu tożsamości, który umożliwi identyfikacje posiadacza
akredytacji. W wypadku stwierdzenia niezgodności danych osobowych podanych
w akredytacji ze znajdującymi się w okazanym dokumencie tożsamości, Organizator ma
prawo unieważnienia akredytacji. Osoba, której akredytacja zostanie odebrana,
zobowiązana jest opuszczenia terenu Festiwalu.
8. Posiadacz akredytacji ma zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków
odurzających na terenie Festiwalu. W wypadku stwierdzenia przez Organizatora stanu
wskazującego na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających przez osobę
posiadającą akredytację, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
akredytacji. Osoba, której taka akredytacja zostanie odebrana, będzie zobowiązana do
niezwłocznego opuszczenia terenu Festiwalu.

9. Po odbiór identyfikatora potwierdzającego udzielenie akredytacji należy zgłosić się
do biura Festiwalu, znajdującego się na terenie Festiwalu. Biuro zlokalizowane jest na
Miasteczku KultURaliowym, na byłym Placu Targowym przy ulicy Dołowej.
10. Każda osoba odbierająca akredytacje zobowiązana jest do podpisania oświadczenia
o zapoznaniu się z niniejszymi zasadami oraz Regulaminem rejestracji materiałów.
Osoba posiadająca akredytacje jest również zobowiązana do przestrzegania innych
regulaminów obowiązujących na terenie Festiwalu.
11. Osoba, której została udzielona akredytacja ma prawo do:
● wstępu do strefy dla fotoreporterów znajdującej się przed scenami,
● przeprowadzenia indywidualnych wywiadów z artystami Festiwalu, po wyrażeniu
zgody przez artystę,
● fotografowania wszystkich wydarzeń Festiwalu zgodnie z zasadami rejestracji
materiału podczas Rzeszowskich KultURaliów Studenckich 2019 oraz zgodnie
z zasadami etyki dziennikarskiej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia w możliwości
fotografowania/filmowania.
13. W przypadku braku zgody wykonawców/managementu wykonawców na
fotografowanie/filmowanie/utrwalanie jakąkolwiek techniką koncertów na Festiwalu,
zakaz taki obowiązuje jednocześnie akredytowanych fotoreporterów/ekipy
filmowe/operatorów kamery/wszystkich utrwalających materiał podczas Festiwalu.
Informacje związane z powyższymi ograniczeniami zostaną przedstawione przez
Organizatora podczas odbierania akredytacji.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w związku udzielaniem akredytacji
podczas Festiwalu Rzeszowskie KultURalia Studenckie 2019

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z treści
rozporządzenia;
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana
16c 35-959 Rzeszów NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procedury wydawania akredytacji
przez Organizatora Festiwalu.
3.
Inspektorem
Danych
Osobowych
Uniwersytetu
Rzeszowskiego
jest mgr Krystian Antochów, +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 e-mail: antochow@ur.edu.pl;
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych organizatorowi
rzeszowskich KultURaliów studenckich 2019 takich jak imię, nazwisko, nazwy redakcji,
w imieniu której staram się o udzielenie akredytacji oraz swojego zdjęcia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przebiegu procedury
udzielania akredytacji na czas trwania Festiwalu w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a, c, e
Rozporządzenia
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do przeprowadzenia
prawidłowego procesu udzielania akredytacji na czas trwania Festiwalu.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych jest równoznaczne
z rezygnacją ze złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na czas trwania Festiwalu.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą podlegały profilowaniu;
11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Podpis wnioskodawcy

