
FORMULARZ AKREDYTACYJNY DLA MEDIÓW  
SANATORIUM DŹWIĘKU 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

REDAKCJA  

ADRES REDAKCJI  

TELEFON   

E-MAIL   

STANOWISKO/ FUNKCJA  
W REDAKCJI: 

 

 ROSZĘ O ISA   W JAKI S OSÓ  
FESTIWAL  ĘDZIE ZA OWIADANY  

I RELACJONOWANY 

 

 

 
1. Akredytacja upoważnia do wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalu po okazaniu akredytacji. 
2. Akredytacje są bezpłatne, do odbioru w punkcie akredytacyjnym w punkcie akredytacyjnym  
w Kino Teatrze Zdrowie w Sokołowsku 
3. Akredytacja jest wystawiana imiennie i nie może być odstępowana innej osobie niż wskazanej  
w formularzu zgłoszeniowym. 
4. Akredytacja nie uprawnia do wprowadzenia na wydarzenia Festiwalu osób trzecich. 
5.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2019 r. 
6. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: edyta.bach@ipublicity.pl 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 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, tzw. RODO) informujemy, że: 
Administratorem danych jest iPublicty Sp. z o.o., ul. Saturna 9, 05-509 Józefosław 
Odbiorca danych osobowych: uprawnieni pracownicy iPublicity. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
Miejsce udostępniania danych oraz możliwość uzyskania kopii danych: iPublicty Sp. z o.o., ul. Saturna 9, 05-509 Józefosław 
Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą. 
Cele przetwarzania: Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji akredytacji i informowaniu o najciekawszych 
wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach Festiwalu SANATORIUM DŹWIĘKU. 
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych 
osobowych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania akredytacji. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie 
będą przekazywane innym podmiotom. Profilowanie: nie dotyczy. Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej: nie dotyczy. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator 
danych zamierza je przetwarzać w innych celach lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi 
danych. 


