
Regulamin akredytacji medialnych Wisły Kraków SA 

  

1. Warunkiem ubiegania się o akredytacje na mecze drużyny piłki nożnej Wisła Kraków S. A. (zwaną 

dalej: „Klubem”), organizowane na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, jest 

zarejestrowanie się w systemie accredito.com; 

2. Każdy użytkownik systemu accredito.com jest zobowiązany do podania kompletnych oraz 

prawdziwych danych, a także do załączenia aktualnego zdjęcia; 

3. Dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, 

numer rejestracyjny pojazdu, dane redakcji) zbierane oraz przetwarzane w systemie accredito.com 

wykorzystywane będą jedynie w procesie wydawania przez Wisłę Kraków S.A. akredytacji na mecze 

organizowane przez Klub; 

4. Poprzez rejestrację w systemie accredito.com, użytkownik wyraża  zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych wskazanych przy rejestracji, w tym na ich dalsze przetwarzanie przez Klub, a to zgodnie z 

treścią Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane będą przetwarzane 

zgodnie ze wszelkimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w 

zgodzie z wymienionymi powyżej aktami prawnymi w celu uzyskania i realizacji akredytacji; 

5. Administratorem danych osobowych systemu jest HIVE SPORTS & MEDIA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. w ramach systemu accredito.com. Klub będzie przetwarzał dane osobowe 

użytkowników na zasadach określonych w polityce prywatności; 

6. Administrator systemu i Klub jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych zobowiązują 

się do nieujawniania danych użytkownika, chyba że zostaną zobowiązani do tego na podstawie 

przepisów prawa lub na przewidziane prawem żądanie uprawnionych organów; 

7. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, w 

tym Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10.05.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), a w 

szczególności ma prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Dane osobowe 

są przetwarzane w systemie accredito.com przez cały czas korzystania z usług, a po jego upływie przez 

okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących 

Usługodawcy (firmie HIVE SPORTS & MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) . 



 

Regulamin przyznawania akredytacji na mecze domowe Wisły Kraków SA 

1. Redakcje sportowe mogą ubiegać się maksymalnie o dwie akredytacje stałe i dwie akredytacje 

jednorazowe w kategorii prasa, foto, tv i radio. Wisła Kraków S.A. zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia w liczbie przyznawanych akredytacji danej redakcji sportowej; 

2. Wnioski o akredytacje jednorazowe na mecze Wisły Kraków S.A. w rozgrywkach piłkarskiej 

Ekstraklasy oraz Pucharu Polski przyjmowane będą za pośrednictwem strony accredito.com do godziny 

12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz. Po tej godzinie system zgłoszeniowy zostanie 

automatycznie zamknięty; 

3. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji przesyłane będą drogą elektroniczną na adres e-

mail podany w formularzu tego samego dnia do godz. 17.00; 

4. Wnioski o akredytacje stałe (obejmujące Puchar Polski) oraz akredytacje na mecze w pucharach 

europejskich przyjmowane będą za pośrednictwem strony accredito.com w odrębnych terminach; 

5. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji; 

6. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia; 

7. Redakcje sportowe, które otrzymały akredytacje stałe, mogą ubiegać się o dodatkową akredytację 

tylko w przypadku, gdy osoba posiadająca akredytację stałą nie będzie obecna na meczu; 

8. Akredytacje „na okaziciela” nie będą wydawane; 

9. Wisła Kraków S.A. zastrzega sobie możliwość nieprzyznania akredytacji na kolejne mecze osobom, 

które nie odebrały wcześniej przyznanych akredytacji. W przypadku rezygnacji z akredytacji prosimy 

poinformować o tym Biuro Prasowe Wisły Kraków; 

10. Wisła Kraków S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania 

przyczyny; 

11. Akredytacja ważna jest razem z dokumentem tożsamości ze zdjęciem; 

12. Akredytacja prasowa (PRASA) upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, na trybunę prasową, 

do sali konferencyjnej w pawilonie medialnym oraz do mixed zone. Akredytacja prasowa nie 

upoważnia do wstępu na płytę Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie; 

13. Akredytacja dla fotoreporterów (FOTO) upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, na trybunę 

prasową, do sali konferencyjnej w pawilonie medialnym oraz do Strefy Brzegu Boiska wejściem 



wyznaczonym przez rzecznika prasowego klubu. Akredytacja FOTO nie upoważnia do wstępu do mixed 

zone; 

14. Akredytacja dla dziennikarzy telewizyjnych (TV) upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, 

na trybunę prasową, do sali konferencyjnej w pawilonie medialnym, do Strefy Brzegu Boiska wejściem 

wyznaczonym przez rzecznika prasowego klubu oraz do mixed zone; 

15. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy Ekstraklasy SA. W przypadku meczów 

w europejskich pucharach mają zastosowanie regulacje UEFA; 

16. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie klubu akredytacja musi być 

umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych Wisły 

Kraków SA; 

17. Osoby akredytowane, przebywające na terenie klubu Wisła Kraków SA, zobowiązane są 

stosować się do zaleceń rzecznika prasowego klubu lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb 

porządkowych; 

18. Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W takim przypadku będzie ona 

anulowana; 

19. Rzecznik prasowy ma prawo unieważnić akredytacje w przypadku naruszenia przez osobę 

akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów 

federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.   

 


