
 
Oświadczenia dotyczące udziału w spotkaniach „Lekcje Sztuki: Jak zapisać miasto?” 

organizowanych przez Fundację Ładne Historie. 
 

 
Ja niżej podpisana/y .........................................................................................................,  

(czytelne imię i nazwisko) 
 
zamieszkała/y: ……………................................................................................................................... 
 
                …………………………..………………………………………….………………………………………………........................,  
              (dokładny adres: ulica, numer bramy i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj oraz numer telefonu) 
 
niniejszym oświadczam że: 
 
1. Oświadczam iż według mojej najlepszej dostępnej mi wiedzy mój stan zdrowia na dzień zgłoszenia/spotkania nie 

wskazuje na istnienie jakichkolwiek objawów świadczących o chorobie zakaźnej, takich jak temperatura ciała 
powyżej 37°C, duszność, ogólne zmęczenie, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i inne. Mogę w 
sposób bezpieczny dla innych wziąć udział w wydarzeniu. Nie przebywam też na kwarantannie ani w izolacji 
domowej. Zapoznałam/em się Regulaminem wydarzenia i świadoma/y ryzyka zakażenia COVID – 19, w 
wydarzeniu biorę udział na własną odpowiedzialność. 

2. Wyrażam dobrowolną zgodę na udział mojego i/lub mój/mojego syna/mojej córki* i utrwalanie mojego, jej/jego* 
wizerunku w ramach rejestracji fotograficznej warsztatów: 
 

a) „Warszawskie kroje: znikające tradycje miejskiej typografii” realizowanych przed Fundację Ładne Historie 
w dniu 9 września 2020 roku*; 

b) „Projektowanie graficzne i reklama w przestrzeni publicznej” realizowanych przed Fundację Ładne Historie 
w dniu 16 września 2020 roku*; 

c) „Rzemieślnicy rozświetlają neonami miasto” realizowanych przed Fundację Ładne Historie w dniu 23 
września 2020 roku*; 

d) „Typografia i metaloplastyka w architekturze i przestrzeni publicznej lat PRL” realizowanych przed 
Fundację Ładne Historie w dniu 30 września 2020 roku* 

 
a także na wykorzystanie wszelkich materiałów, na których utrwalony zostanie wizerunek mój/mojego syna/mojej 
córki*, jak również materiałów i utworów stworzonych w ramach w/w spotkań przeze mnie/mojego syna/moją 
córkę* (w tym fotografii, prezentacji, itp.), zarówno samodzielnie, jak i w ramach dokumentacji fotograficznej 
i/lub audio i/lub wideo, z przebiegu warsztatów i w powstałych na bazie tej dokumentacji nagraniach audio, 
filmach i reportażach audio/foto/video, jak i poza nimi. 

3. W razie wyboru przez Fundację Ładne Historie materiału stanowiącego lub obejmującego prace autorstwa 
mojego/mojego syna/mojej córki* lub takie, na których utrwalono wizerunek mój/mojego syna/mojej córki*, na 
mocy niniejszego oświadczenia wyrażam w imieniu własnym/mojego syna/mojej córki* 
…………………………………………....................................... (czytelne imię i nazwisko) nieodwołalną zgodę na 
wykorzystanie przez Fundację Ładne Historie, z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ul. Długiej 33, NIP 
8842769171, tych prac powstałych i wizerunku mojego/mojego syna/mojej córki*  utrwalonego w okolicznościach 
i w sposób wskazany w punkcie 1. powyżej i przenoszę na w/w instytucję związane z tymi pracami/utworami i 
wizerunkiem nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe i pokrewne w 
zakresie ich wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego 
oświadczenia polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:  

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym poligraficzną czy cyfrową, na jakimkolwiek nośniku, a w 
szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM; 

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za 
opłatą wstępu; 

d) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; 
e) wystawiania samych, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach  za 

pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, 
standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity, reemisji 



   
 
 

integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; retransmisji i publicznego udostępniania w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

f) sporządzenia wersji obcojęzycznych; 
g) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów; 
h) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych 

za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, 
informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach multimedialnych; 

i) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy; 
j) wprowadzania zmian, skrótów; 
k) realizacji w oparciu o przedmiot praw dowolnej ilości i rodzaju projektów i działań; 
- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

z prawem do przenoszenia tych uprawnień na osoby trzecie i udzielania sublicencji w pełnym zakresie nabytych 
praw. 

4. Wyrażam również zgodę na wykonywanie przez w/w organizację autorskich praw zależnych do form, na których 
utrwalono w/w prace/utwory i wizerunek z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. Powyższego 
zezwolenia udzielam jako nieodpłatnego.  

5. Przyjmuję do wiadomości, że - na podstawie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO, Fundacja poinformowała mnie, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Ładne Historie, z siedzibą ul. 
Komunardów 11/4a, 58–100 Świdnica, email fundacja@ladnehistorie.pl, tel. 530165873. 

2. Moje dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO. 

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Fundacja w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nią przy realizacji celu, np. podwykonawcom, urzędom dokonującym rozliczeń 
publicznoprawnych pracowników i kontrahentów Fundacji, a w odniesieniu do danych osobowych 
podawanych w związku z epidemią COVID – 19 – organom nadzoru sanitarno – epidemiologicznego i 
porządku publicznego. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody 
udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Fundacji. 

5. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu. 
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez 

Administratora w czasie jej realizacji oraz przez okres 10 lat  czyli w czasie wymaganym przez organy 
kontrolne Państwa w szczególności ZUS i US. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

…………………………………………....................................... 
miejscowość, data, czytelny podpis 

 
 

* Niepotrzebne skreślić. 
 
 
 

 
 
 


