
 
 

WNIOSEK AKREDYTACYJNY  
 

 

Pełna nazwa redakcji  

Adres redakcji  

Telefon redakcji  

E-mail do redakcji  

Rodzaj środka masowego przekazu 
(dziennik, tygodnik, miesięcznik 
ogólnopolski/lokalny/regionalny, 
portal internetowy, radio, TV, etc.) 

 

 

Imię i Nazwisko 
dziennikarza/fotoreportera 

 

Rodzaj akredytacji 
(Prasa/Foto/Radio/TV) 

 

Numer telefonu 
dziennikarza/fotoreportera 

 

Adres e-mail 
dziennikarza/fotoreportera 

 

 
  Wyrażam zgodę na umieszczenie wyżej podanych moich danych osobowych w bazie danych Fleet Meetings Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest 
Administratorem oraz na ich przetwarzanie przez ww. Spółkę, w celach promocyjno-marketingowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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, dalej RODO). Wyrażając zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, potwierdzam legalność przetwarzania danych przez Administratora na zasadzie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 
  Zgadzam się na otrzymywanie informacji o wydarzeniach flotowych i motoryzacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu 
udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. 
Potwierdzam, że Administrator udostępnił mi pełną treść http://fleet.com.pl/polityka-prywatnosci, w której zawarto wszystkie wymagane prawem informacji o 
celach, zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących mi uprawnieniach. 

 
UWAGI: 
 

1. Wnioski akredytacyjne należy wysyłać na adres e-mail: dominika.wejksznia@fleet.com.pl 
2. Wnioski akredytacyjne będą przyjmowane wyłącznie w terminie do 16 kwietnia 2020r.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyn. 
4. Informacja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku zostanie przekazana na podany w formularzu 

adres e-mail.  
5. Akredytacja upoważnia do udziału w konferencji Fleet Electric Day 2020, która odbędzie się w dn. 

22.04.2020r. w Centrum EXPO XXI Warszawa, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w hali nr 4 . 
 

www.fleetelectricday.pl; www.napedyalternatywne.pl  

mailto:dominika.wejksznia@fleet.com.pl
http://www.fleetelectricday.pl/
http://www.napedyalternatywne.pl/

