Zasady pracy fotoreporterów na Stadionie Legii / sezon 2022/23
Wytyczne dotyczące pracy fotoreporterów:
Akredytowany fotoreporter zobowiązuje się:
▪
Przebywać w czasie meczu w miejscu przeznaczonym dla fotoreporterów tj. w strefie brzegu boiska za bandami
reklamowymi (ew. wyznaczoną linią) znajdującymi się za boiskiem lub w wyznaczonym sektorze
▪
Zakrywać usta i nos oraz zachowywać bezpieczne odległości od innych fotoreporterów i przedstawicieli mediów
przez cały czas pobytu na stadionie
▪
Nie wchodzić na pole gry przed, w czasie i po zakończeniu meczu
▪
Nie zasłaniać tablic reklamowych na stadionie
▪
Nie używać lampy błyskowej do robienia zdjęć w czasie meczu
▪
Przestrzegać przepisów dotyczących organizacji pracy mediów
▪
Nie wchodzić do strefy 0, tzn. strefy ławek rezerwowych, szatni oraz pomieszczeń z zastrzeżonym dostępem
Zdjęcia zrobione przez akredytowanych fotografów mogą być publikowane tylko jako nieruchome obrazy.
Do wejścia na mecz uprawnia akredytacja wraz z dowodem tożsamości i kamizelka FOTO. Kamizelkę należy zwrócić po meczu
pracownikowi Biura Prasowego Legii Warszawa. Fotoreporterzy, którzy nie zwrócą kamizelki, nie będą uwzględniani w
procesie akredytacyjnym w kolejnym sezonie oraz zapłacą karę w wysokości 100 zł.
Na płycie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia powyższych zapisów Biuro Prasowe Legii
Warszawa może anulować akredytację, a także nie uwzględniać wniosków o przyznanie akredytacji na kolejne spotkania.
Wykorzystanie danych osobowych
(i)

administratorem moich danych osobowych jest Legia Warszawa S.A.,

(ii)

moje 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
meczem rozgrywanym 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.

(iii)

przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem moich danych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(iv)

prawo do żądania dostępu do danych osobowych.
prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
prawo żądania usunięcia danych.
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli będę sądzić, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z akredytacjami znajduje się w regulaminie
systemu Accredito oraz na stronie Legia.com.

