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REJESTRACJA DZIENNIKARZY I BLOGERÓW
Akredytacja może zostać przyznana dziennikarzom posiadającym aktualną legitymację prasową i osobom 
z udokumentowaną działalnością dziennikarską. Organizator zastrzega jednak, że istnieje możliwość odmo-
wy przyznania akredytacji. Informacja zwrotna zostanie wysłana drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. infor-
mujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Zawodów 7. Mistrzostw Świata Karate w Kategoriach 
Wagowych w Kielcach, numer telefonu +48 41 344 29 92.  Pani/Pana dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora oraz marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a przez okres minimum 6 lat lub 
do odwołania zgody; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiąza-
nia techniczne oraz organizacyjne; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach marketin-
gowych jest dobrowolne.

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji na  
7. Mistrzostwa Świata Karate w Kategoriach Wagowych w Kielcach 

na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem,  
w celu informowania 7. Mistrzostwach Świata Karate w Kategoriach Wagowych w Kielcach 

na przesyłanie informacji o wydarzeniach  towarzyszącym 7. Mistrzostwom Świata Karate  
w Kategoriach Wagowych w Kielcach  za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu wydarzenia

 Imię:
 Nazwisko: 
 Redakcja / Adres internetowy: 
 Telefon
 E-mail:
 Oczekiwania techniczne:

Powyższe zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.

Wyrażam zgodę na:
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