
         
 
                    

 

 
  

 

 
 
 
 …………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla realizacji projektu pn. 
„ZAKORZENIENI. Edycja 2”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja 
„W rozwoju” w Opolu, ul. Plac Teatralny 4
 

 
 
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest 
dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania
 

 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych projektu pn. „
Edycja 2” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). W
lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu pn. „
mogą zostać umieszczone na stronach internetowych związanych z projektem, portalach społecznoś
ww. projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z projektem pn. 
„ZAKORZENIENI. Edycja 2”. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 
również o wynagrodzenie względem wykorzystywa
określone w oświadczeniu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZAKORZENIENI. Edycja 2 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014

ZAKORZENIENI. Edycja 2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla realizacji projektu pn. 

”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja 
„W rozwoju” w Opolu, ul. Plac Teatralny 4-5/1, 45–056 Opole. 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest 
dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych projektu pn. „
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy 
lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu pn. „
mogą zostać umieszczone na stronach internetowych związanych z projektem, portalach społecznoś
ww. projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z projektem pn. 

”. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 
również o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby 

w Ministerstwa Rodziny, Pracy  
Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla realizacji projektu pn. 

”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja  

……………….…………… 
Podpis 

 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest 
dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

 
……………….…………… 

Podpis 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych projektu pn. „ZAKORZENIENI. 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

yrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy 
lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu pn. „ZAKORZENIENI. Edycja 2” 
mogą zostać umieszczone na stronach internetowych związanych z projektem, portalach społecznościowych 
ww. projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z projektem pn. 

”. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 
nia mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby 

……………….…………… 
Podpis 


