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Załącznik nr 1 do Regulaminu        

............................... 

(imię i nazwisko) 

.................................................. 

 (adres) 

................................... 

(telefon kontaktowy) 

................................... 

(nr dowodu osobistego lub paszportu) 

OŚWIADCZENIE 

W związku z moim udziałem w cyklu warsztatów „KAY!” organizowanych przez Fundację Isyrius, oświadczam, 

że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Isyrius. 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji warsztatów „KAY!”. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu stworzenia listy uczestników oraz prawidłowego 

przeprowadzenia w/w warsztatów. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w warsztatach. 

Ponadto, oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Fundację Isyrius. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

zarejestrowanego podczas warsztatów „KAY!”. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 

powielanie wizerunku każdą techniką i na wszystkich znanych polach eksploatacji bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych.  

3. Zezwalam i upoważniam Organizatora do: 

a. przerywania powstałych w ramach warsztatów Utworów, reklamami, ogłoszeniami, 

materiałami promocyjnymi, dzielenia ekranu, zamieszczania napisów na ekranie, 

b. uwidaczniania imienia i nazwiska, nazwy, logo Organizatora i jego partnerów w związku z 

korzystaniem z Utworów, 

c. dokonywania i wprowadzania skrótów oraz zmian do Utworów w zakresie, w jakim 

Organizator uzna to za niezbędne, bez konieczności współdziałania z Uczestnikiem, w tym 

m.in. upoważnia Organizatora do dokonywania przeróbek, opracowań innych wersji, skrótów, 

stopklatek, sporządzania wersji obcojęzycznych itp., 

d. włączenia do Utworów nagrań w dowolnym języku, głosu lub głosów innej osoby lub osób 

czytających tekst lub tworzących efekty dźwiękowe. 

4. Upoważniam Organizatora do decydowania o wprowadzaniu zmian do Utworów, sprzeciwiania się 

wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom Utworów, które mogłyby naruszać dobre imię 

Uczestnika. 

5. Zapoznałem/am się z Regulaminem warsztatu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

...............................        .................................. 

(miejsce i data)          (czytelny podpis) 


