
REGULAMIN AKREDYTACJI 2021

• Giżyckie Centrum Kultury, zwane dalej GCK z dniem 26.06.2021 roku udostępnia 
akredytacje prasowe na wydarzenia sezonu letniego 2021, organizowane przez GCK.

• Wydarzenia sezonu letniego 2021, organizowane przez GCK obejmują: 

2.07.2021r. godz. 21:00 Giżycko Baroque Festival – Cisza i Burza  / scena przy kładce 
nad Kanałem Łuczańskim

10.07.2021r. godz. 19:00 FESTIWAL ŚWIATŁA I DŹWIĘKU, KONCERT: DJ ŁOJO, 
MATT5KI, SARSA, TOMASZ DOLSKI, TEATR OGNIA WIDMO / amfiteatr Twierdzy 
Boyen

25.07.2021 JAZZ NAD NIEGOCINEM scena przy kładce nad Kanałem Łuczańskim 

29.07-1.08 OPERACJA BOYEN 2021 / Twierdza Boyen

7.08.2021r. godz. 20:00 Koncert Video i  Cleo / amfiteatr Twierdzy Boyen

21.08.2021r. KOLOROWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI. Festiwal Kolorów 2021 / amfiteatr 
Twierdzy Boyen

• Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca 2021 roku. Po tym terminie nie ma 
możliwości otrzymania akredytacji.

• Akredytacje wydawane są bezpłatnie.

• Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

• O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze i dziennikarki (w tym 
fotoreporterzy) prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, a także blogerzy i 
twórcy mediów społecznościowych.

• Dokumentem wymaganym przy przyznawaniu akredytacji jest dowolne w formie 
potwierdzenie współpracy z reprezentowaną przez nich redakcją.

• Jedna redakcja może otrzymać jedną imienną akredytacją prasową (nie dotyczy ekip 
telewizyjnych, tu dopuszczane są dwie akredytacje imienne).



• W sytuacjach wyjątkowych media patronackie mogą otrzymać dodatkową jedną 
imienną akredytację w oparciu o dodatkowe zgłoszenie.

• Dziennikarze i dziennikarki akredytowani i akredytowane proszeni są o wcześniejsze 
zgłaszanie drogą mailową zapotrzebowania na materiały lub wywiady specjaliście ds. 
promocji GCK ze względu na panujące ograniczenia związane z bezpieczeństwem 
sanitarnym. Adres mailowy do kontaktu: zaneta.roch@gck.gizycko.pl

• Dziennikarze i dziennikarki akredytowani są zobowiązani do stosowania się do 
wewnętrzynych regulaminów i obostrzeń dotyczących koncertów odbywających się w
Amfiteatrze Twierdzy Boyen (Festiwal Światła i Dźwięku, koncert Video i Cleo / 
możliwość rejestracji foto jedynie trzech pierwszych utworów każdego artysty, 
rejestracja audio/video materiał reporterski do 5 minut). 

• Ostateczną decyzję w sprawie przyznania akredytacji podejmuje Dyrektor GCK.

• Akredytacje będzie można odebrać w sekretariacie GCK, mieszczącego się przy ul. 
Konarskiego 8 w Giżycku, od 30 czerwca 2021 r., od godz. 10.00



FORMULARZ AKREDYTACYJNY 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................

Nazwa redakcji: ....................................................................................................................................

Adres redakcji: ......................................................................................................................................

Adres e-mail: .........................................................................................................................................

Nr telefonu: ..........................................................................................................................................

Uwagi: ..............................................................................................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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.U.UE.L.2016.119.1)
(zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Giżyckie  Centrum  Kultury,  ul.
Konarskiego 8, 11-500 Giżycko , reprezentowane przez Dyrektora.

2.  Zgodność  przetwarzania  danych  z  przepisami  prawa  nadzoruje  wyznaczony  Inspektor
Ochrony Danych, Katarzyna Furmaniak nr tel. 87 732 41 43 e-mail : dpo@gizycko.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

• realizacji  zadań  polegających  na  zaspokajaniu  potrzeb  oświatowych,  kulturalnych  i
informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, 

• promocji działalności Centrum oraz osiągnięć i umiejętności uczestników za zgodą

wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:



• procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi
w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,

• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzane
dane osobowe przechowywane będą przez  okres  niezbędny do  realizacji  celu  dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z
przepisów obowiązującego prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,  prawo wniesienia
sprzeciwu.

6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.

7.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

8. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego  odpowiedniego  organu  zgodnie  z  wymogami  prawa,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.  Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  oparciu  o  przepisy  prawa,  a  w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania
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