Regulamin akredytacji medialnych Legii Warszawa
1.

Proces akredytacyjny

a) Wnioski o akredytacje przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, tj. za pośrednictwem
systemu accredito.com (wymagana subskrypcja Biura Prasowego Legii Warszawa) i w terminach
podawanych każdorazowo dla każdej z imprez.
b) Każdy zarejestrowany w systemie użytkownik jest odpowiedzialny za podanie kompletnych oraz
prawdziwych danych, a także załączenie aktualnego zdjęcia.
c) W wyniku złożenia wniosku o akredytację, Legia pozyska dane osobowe użytkownika wskazane we
wniosku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Legię w tym zakresie znajduje
się w pkt 8 poniżej.
d) Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza automatycznego jej przyznania.
e) Po zakończeniu procesu akredytacyjnego każdy przedstawiciel mediów otrzymuje na podany adres
e-mail wiadomość o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.
f) Jednej redakcji przysługuje z reguły maksymalnie jedna akredytacja prasowa i jedna
fotoreporterska.
g) Decyzja Biura Prasowego o przyznaniu lub odmowie akredytacji jest ostateczna. Odwołania nie
będą uwzględniane.
h) Akredytacje mogą być wydawane wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia.
2.

Odbiór akredytacji

Akredytacje są wydawane w punkcie akredytacyjnym znajdującym się w głównej recepcji Klubu wejście od strony ul. Łazienkowskiej. Wydawanie akredytacji rozpoczyna się na dwie godziny przed
meczem, a kończy kwadrans po pierwszym gwizdku. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty. W
przypadku planowanej nieobecności prosimy o odpowiednio wczesne zgłoszenie rezygnacji.
3.

Trybuna prasowa

Miejsca dla dziennikarzy znajdują się w centralnej części trybuny zachodniej (sektor "TP" oraz
częściowo sektory 225, 226 i 227). Wejście na stadion odbywać się będzie przez dedykowaną bramkę
od strony ul. Łazienkowskiej, znajdującą się w narożniku północno-zachodnim, następnie należy
kierować się do recepcji dla mediów. Wszystkie miejsca na trybunie prasowej wyposażone są w pulpity
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Biuro prasowe, sala konferencyjna i mixed-zone

Dla akredytowanych dziennikarzy przygotowane zostało Biuro Prasowe, z którego można korzystać
przed meczem, w przerwie oraz po zakończeniu spotkania. Znajduje się ono na poziomie 1. W
sąsiedztwie Biura Prasowego zlokalizowana jest sala konferencyjna, w której odbywać się będą
pomeczowe konferencje prasowe. Mixed-zone znajduje się na poziomie 0 w korytarzu przy wyjściu z
szatni. Wstęp dla uprawnionych dziennikarzy oraz ekip telewizyjnych nieposiadających praw (telewizje
te nie są upoważnione - zgodnie z przepisami Ekstraklasy - do pracy w strefie boiska; kamery przed
meczem powinny zostać zdeponowane się w Biurze prasowym).
5.

Fotoreporterzy

Fotoreporterzy po odebraniu akredytacji wchodzą bramką w narożniku północno-zachodnim od strony
ul. Łazienkowskiej. Kamizelki są wydawane w recepcji dla mediów znajdującej się w tunelu. Pod
trybuną zachodnią do dyspozycji fotoreporterów jest specjalne pomieszczenie do pracy. Miejsce na
płycie boiska dla fotoreporterów znajduje się za bramkami, za wyznaczoną linią i ew. do linii pola
karnego od strony Trybuny Wschodniej. Akredytacje fotoreporterskie nie uprawniają do wejścia na
pomeczową konferencję prasową oraz do strefy wywiadów. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych
fotografów, mogą być publikowane na stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako
filmy lub quasi-video streaming. Na płycie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
6.

TV

Na płycie boiska mogą pracować wyłącznie stacje posiadające stosowne prawa. Kamizelki PS TV i PP
TV i TV (szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w przepisach Ekstraklasy) będą wydawane w recepcji
znajdującej się w tunelu. Stacje nieposiadające praw muszą zdeponować kamery na czas meczu w
Biurze Prasowym. Po meczu mają dostęp do sali konferencyjnej i mixed-zone.
7.

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z udziału w danym meczu prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail:
izabela.kruk@legia.pl najpóźniej cztery godziny przed rozpoczęciem spotkania. Informacja taka
pomoże nam przekazać Państwa miejsce na dane spotkanie innym, oczekującym dziennikarzom /
fotoreporterom. Zgłoszenia telefoniczne nie będą uwzględniane.

Uprzedzamy, iż w przypadku akredytacji jednorazowych, każde nieusprawiedliwione nieodebranie
akredytacji może pozbawić daną osobę możliwości ubiegania się o akredytację w kolejnym meczu
(wniosek nie będzie rozpatrywany).
8.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku akredytacyjnym, o którym mowa w pkt 1
a) powyżej będzie Legia Warszawa S.A. (adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, tel. 22 318 20
00, e-mail: daneosobowe@legia.pl).
Dane osobowe będą wykorzystywane przez Legię w prawnie uzasadnionym interesie Legii polegającym
na zapewnieniu odpowiedniej, tj. w szczególności niezakłócającej przebiegu meczu oraz zgodnej z
przepisami prawa oraz regulacjami organizatora rozgrywek, organizacji pracy przedstawicieli mediów
i fotoreporterów w związku z meczami rozgrywanymi na stadionie Legii w Warszawie, oraz w prawnie
uzasadnionym interesie Legii polegającym na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
oraz w celu wykonania ewentualnych obowiązków prawnych Legii.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Legii, w tym świadczącym
usługi ochrony, doradcom Legii, dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii w zakresie utrzymania i
obsługi systemów informatycznych, podmiotom uczestniczącym w organizacji meczów Legii na
stadionie w Warszawie (w tym Ekstraklasa S.A.) a także organom publicznym, w tym sądom, na ich
uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w związku z roszczeniami.
Dane będą wykorzystywane przez okres rozpatrywania wniosku o akredytację i obowiązywania
akredytacji a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z akredytacją i
uczestnictwem wnioskodawcy w meczu Legii, na którym korzystano z akredytacji.
Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
W związku z przetwarzaniem przez Legię danych osobowych zawartych we wniosku akredytacyjnym,
o którym mowa w pkt 1 lit a) powyżej, przysługują wnioskodawcy następujące prawa:
• prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy
Legia przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Legię, celach
przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie
przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także
informacje o źródłach pozyskania przez Legię danych.
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prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych
jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia
opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej
kopii danych.
prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem
celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
prawo żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności (chyba, że
m.in. takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami):
o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
o wnioskodawca wniesie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli
wnioskodawca kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i
wnioskodawca sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne Legii ale potrzebne są wnioskodawcy
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia
sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Legii są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu wnioskodawcy.
prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Legii. Na skutek sprzeciwu Legia zaprzestanie przetwarzać dane osobowe,
chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli wnioskodawca
będzie sądzić, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Dane kontaktowe pracowników Biura Prasowego dostępne biura prasowego w systemie
Accredito.com oraz w wiadomościach e-mail wysyłanych do dziennikarzy:
Izabela Kruk
Rzecznik Prasowy / Media Officer

izabela.kruk@legia.pl
mob. [+48] 519520946
tt @Kruk_Izabela
Bartosz Zasławski
Specjalista ds. media relations
bartosz.zaslawski@legia.pl
mob. [+48] 881964230

