
 

Wypełniony formularz należy odesłać na adres e-mail: rzecznik@pkwk.org  
 
Regulamin przyznawania i wydawania akredytacji prasowych 
 
1. Akredytacje są przyznawane nieodpłatnie, wydaje się je na podstawie wniosku akredytacyjnego. Dla 

uwiarygodnienia wniosku przedstawiciel mediów powinien załączyć do zgłoszenia zdjęcie lub skan 
ważnej legitymacji prasowej, zaświadczenia o współpracy z redakcją lub przykładowych publikacji, 
których jest autorem. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność 
do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego. Dla twórców nieposiadających legitymacji prasowej, 
a tworzących treści na portalach Youtube, Facebook, Instagram, blog prywatny przyjęte zostały 
minimalne limity tj: 

a) dla użytkowników kanału YouTube: 2 000 subskrybentów;  
b) dla użytkowników profilu Facebook: 2 000 polubień;  
c)  dla użytkowników profilu Instagram: 1 000 obserwujących;  
d) dla użytkowników profilu Twitter: 1 000 obserwujących; 
e) podmioty niespełniające wymaganych minimalnych limitów mogą się ubiegać o przyznanie 

akredytacji na podstawie przesłania indywidualnego zgłoszenia wraz z załączonymi dowodami 
aktywnej działalności na adres: rzecznik@pkwk.org 
 

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Centrum Prasowym, organizator zastrzega sobie prawo 
odmowy przyznania akredytacji, gdy wykazane medium nie jest zgodne z profilem wydarzenia, nie jest 
na bieżąco aktualizowane, bądź napłynęło zbyt wiele zgłoszeń z jednej redakcji/kanału/konta. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania akredytacji bez podania przyczyny. 
 

2. O przyznanej akredytacji Organizator poinformuje mailowo. 
3. Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie osobiście w dniach wydarzenia w 

punkcie akredytacyjnym. 
4. Przedstawiciele mediów ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez 

siebie danych niezbędnych do uzyskania akredytacji, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego 
podania danych. 

5. W celu ułatwienia pracy przedstawicielom mediów Organizator zapewnia w Centrum Prasowym dostęp 
do prądu i łącza internetowego.  

6. Do dyspozycji akredytowanych przedstawicieli mediów pozostają pracownicy Centrum Prasowym służący 
wszelką pomocą w nawiązaniu kontaktów z uczestnikami wydarzenia, czy przedstawicielami organizatora, 
a także w udostępnieniu informacji dotyczących wydarzenia.  

Regulacje porządkowe 

 
1. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych SK 

Janów Podlaski oraz  stosowania się do zaleceń Organizatora. 
2. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich przez przedstawicieli mediów akredytacja musi być 

umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych. 
3. Przedstawiciele mediów, którym zostanie przydzielona akredytacja FOTO/VIDEO zobowiązani są do 

pobrania kamizelki z punktu akredytacyjnego oraz poruszania się w niej na terenie wydarzenia, oraz do 
jej zwrotu po wydarzeniu. 

4. Osoby, które otrzymały akredytację medialną powinny zaparkować samochody w miejscu przeznaczonym 
dla przedstawicieli mediów. 

5. Poszczególne rodzaje akredytacji uprawniają do przebywania w odrębnych strefach logistycznych: 
 

a) akredytacja PRESS – upoważnia do wejścia na teren dostępny dla publiczności oraz do Centrum 
Prasowego 

b) akredytacja FOTO – upoważnia do wejścia na teren dostępny dla publiczności, do  Centrum 
Prasowego oraz do strefy foto/video podczas dekoracji w trakcie XLIV Polskiego Narodowego 
Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. 
 



 

7. Używanie drona wymaga odpowiedniej zgody Organizatora. 

 
 

         Serdecznie zapraszamy, 
         Organizatorzy 
ZGŁOSZENIE: 

PHOTO  PRESS  Imię, nazwisko:  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

  Redakcja:  
  tel.  
  e-mail:  

 
 
 

Data, podpis: ……………………………. 
 

 
Akceptuję Regulamin przyznawania i wydawania akredytacji prasowych. 

 
podpis: …………………………….. 

 
Akceptuje klauzulę akredytacyjną i RODO  
 

podpis: …………………………….. 
 
 
 
 
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 12 oraz 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, zwanego dalej „RODO”. 

1) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest PKWK z siedzibą w 
Warszawie. 

2) Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy na adres mail: ochronadanych@pkwk.org. 

3) Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 
1984 r. Prawo prasowe. 

4) Przekazanie danych jest konieczne do uzyskania akredytacji prasowej na wydarzenie współorganizowane 
przez PKWK. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia, na które prowadzona 
jest akredytacja. Po ustaniu celu przetwarzania, dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 217) oraz wynikającymi z niej przepisami wewnętrznymi PKWK. 



 

6) Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy PKWK lub procesorom. Dane mogą być 
udostępnione podmiotom trzecim, uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą 
przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

7) W przypadku, gdy wydarzenie, na które Pani/Pan dokonuje akredytacji, będzie organizowane wspólnie z 
innym podmiotem („Współorganizatorem”), Pani/Pana dane będą przekazane temu Współorganizatorowi. 

8) Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu. 

9) Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 
oraz art. 18-19 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. 

10) W przypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 


