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Załącznik do Regulaminu 2. 
Festiwalu Polskich Filmów 

Sportowych 
,,Zgoda na przetwarzanie i 

publikację danych osobowych” 
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1. Organizatorem 2. Festiwalu Polskich Filmów Sportowych, zwanego dalej ,,Festiwalem”, jest Stowarzyszenie 
Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-462 Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 1/126, nr NIP 584-
274-04-38. 

2. Organizator Festiwalu jako Administrator Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej) przetwarza 
następujące dane osobowe Osoby Akredytowanej: 

a. imię i nazwisko, 
b. adres redakcji, 
c. adres kontaktowy e-mail oraz numer telefonu, zwane dalej ,,Danymi Osobowymi”. 

 
3. Dane Osobowe Osoby Akredytowanej przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako ,,RODO”, oraz polskimi przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych 
w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu zgodnie z jego Koncepcją Organizacyjną i 
Regulaminem. 

4. Organizator Festiwalu niniejszym oświadcza, że: 

a. administratorem Danych Osobowych podanych przez Osobę Akredytowaną na Festiwalu jest 
Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-462 Gdańsk, ulica 
Dywizjonu 303 1/126, nr NIP 584-274-04-38; 
 

b. z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować: 
• listownie – Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk., ul. Dywizjonu 303 1/126, 80-462 Gdańsk 
• telefonicznie – nr 605 907 502 
• pocztą elektroniczną – biuropfs@gmail.com 

 
c. stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Marcin Skabowski. 

Można się z nim kontaktować poprzez: 
• kontakt telefoniczny (+48) 601 233 100 lub 
• drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zurawgdansk.pl 

 
W punkcie 10 wskazujemy jakie prawa przysługują Uczestnikowi Festiwalu w związku z przetwarzaniem jego 
danych osobowych. 

5. Dane Osobowe podane przez Osobę Akredytowaną przy FPFS, będą przetwarzane: 
a. w celu publikacji informacji o Festiwalu, 
b. w celu weryfikacji tożsamości osoby akredytowanej 
c. w celach marketingowych. 

 

6. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Osobę Akredytowaną zgody i/lub przez 
okresy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, w tym przez okres 
przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych 
Organizatora Festiwalu w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
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7. Dane Osobowe Osoby Akredytowanej mogą być podawane we wszelkich informacjach, 
ogłoszeniach, informacjach prasowych dotyczących Festiwalu. 

8. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, którym jest: 

a. umożliwienie Osobie Akredytowanej na Festiwalu do wzięcia w nim udziału, 
b. archiwizację dokumentów związanych z Festiwalem. 

 
9. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

Osobie Akredytowanej w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie Danych Osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Osoby Akredytowanej na Festiwalu 
przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest 
równoznaczne z rezygnacją z akredytacji na Festiwalu. 

10. Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, mają prawo do: 
a. prawo dostępu do Danych Osobowych; 
b. prawo do sprostowania/poprawiania Danych Osobowych; 
c. prawo do usunięcia Danych Osobowych; 
d. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach określonych w art. 

18 RODO, 
e. prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z 

prawem przetwarzanie Danych Osobowych. 
 

Zgodnie z RODO Uczestnikowi Festiwalu nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

11. Podanie Danych Osobowych przez Osobę Akredytowaną na Festiwalu jest dobrowolne, ale 
konieczne do umożliwienia Administratorowi danych Osobowych obsługi prasowej Festiwalu, w 
tym w szczególności w związku z prowadzoną działalnością marketingową oraz promocyjną. 

12. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Danych Osobowych 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Administrator 
Danych Osobowych nie będzie przekazywać Danych Osobowych Osoby Akredytowanej na 
Festiwalu poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 


