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 31 SIERPNIA 2019 r. 
 

1. Akredytacja dla dziennikarzy odbywać się będzie wyłącznie poprzez zgłoszenia dokonywane 
poprzez formularz na stronie www.polmaratonpraski.pl.
2. Zgłoszenia wysłane na adres przyjmowane będą w terminie do 29 sierpnia 2019 r. 
Potwierdzenie przyznania akredytacji zostanie przesłane drogą elektroniczną.
Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne.
3. Przy przyznawaniu akredytacji będzie brany pod uwagę zasięg mediów oraz ich rodzaj. 
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń na podstawie powyższych 
kryteriów.
4. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia.
5. Akredytacja upoważnia do:
- otrzymania identyfikatora 
- otrzymania materiałów prasowych i pakietów informacyjnych.
6. Odbiór akredytacji będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania imprezy.
7. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu imprezy 
znajdującego się na stronie www.polmaratonpraski.pl
8. Organizatorem imprezy 4F Półmaraton Praski oraz biegu towarzyszącego 4F Piątka Praska jest 
– na podstawie powierzenia przez firmę Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny – 
Stowarzyszenie Warszawski Klub Biegacza, wpisane do KRS 0000478277, z siedzibą w 
Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9
9. Firma Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny, wpisana do ewidencji działalności 
gospodarczej pod NIP: 125-003-94-23, z siedzibą w Warszawie 04-129 przy ul. Sulejkowskiej 
35/12 jest współorganizatorem imprezy zabezpieczającym inne świadczenia uczestników.
11. Osoba do kontaktu w sprawie akredytacji:
Anna Kalinowska, media@polmaratonpraski.pl, tel. 608 78 19 20
12. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. jest Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny, wpisana do ewidencji 
działalności gospodarczej, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-129) przy ul. Sulejkowskiej 
35/12, posiadająca numer NIP: 125-003-94-23 (zwana dalej „Administratorem”).
13. Dokonując rejestracji, dziennikarz powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych 
osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji akredytacji 
(wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). 
Podanie danych osobowych przez dziennikarza jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w akredytacji.
14. Administrator przetwarza dane osobowe dziennikarzy niezbędne do prawidłowej realizacji 
akredytacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
15. Dziennikarz ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji akredytacji podczas imprezy..
16. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z akredytacją dziennikarzy także we 
współpracy z innymi osobami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i 
przebiegiem zadań związanych z akredytacją.
17. W kwestiach spornych bądź budzących wątpliwości, ostateczną i wiążącą decyzję oraz 
interpretację powyższego regulaminu podejmuje Organizator, każdorazowo kierując się dobrem 
najwyższym ogólnie pojętym dla całości imprezy. Podjęte w ten sposób decyzję są ostateczne.


