
ZGŁOSZENIE AKREDYTACJI PRASOWEJ 
 

Uroczystość zakończenia przebudowy i rozbudowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
w Ostrołęce – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca 2019, godz. 11.00 – 14.00 
 
Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie formularza oraz przesłanie na adres mailowy: 

marcinmodzelewski@muzeumzolnierzywykletych.pl do 28.02.2019 do godziny 15:00. 

Liczba akredytacji jest ograniczona.  

Akredytowanych dziennikarzy prosimy o przybycie do Muzeum między godz. 10:00 a 10:20. Wejście na teren obiektu będzie możliwe 

od strony tylnego parkingu (dojście ul. Pionierów). Parking dla samochodów osobowych znajduje się przy Hali Sportowej im. 

Arkadiusza Gołasia (ul. Traugutta 1). 

Informujemy, że poruszanie się po obiekcie będzie możliwe jedynie w miejscach przewidzianych przez organizatorów i służby 

porządkowe. Dziennikarze posiadający akredytację są zobowiązani do przestrzegania zaleceń przedstawicieli organizatora 

wydarzenia oraz służb porządkowych. 

 

DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ AKREDYTACJĄ 

Imię i nazwisko  

Nr legitymacji prasowej  

Adres e-mail do kontaktu  

Reprezentowane media  

 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o akredytację 

 

……………………………………………………………………….  
 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, 
że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul.  Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka,  
e-mail: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl. 2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: 
odo@muzeumzolnierzywykletych.pl, bądź korespondencyjnie na adres ADO (pkt. 1). 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 organizowane przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. 6) 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). 7) 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. 8) Dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim, uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do  
państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  


