
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI  „ZACHWYCAJMY WOJTYŁĄ” 

21 października 2017 r. - Sala Konferencyjna (I piętro) 
Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

- Kraków-Łagiewniki (ul. Siostry Faustyny 3). Udział nieodpłatny!

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….......................................

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:……………………………………………………………………………..…………………….….………..

Nazwa Instytucji/Szkoły/Placówki: ……………………………………………………………………………………………………………..………..

Zgłaszający się wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Instytut  Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II  w Krakowie  -  na czas nieokreślony, nieodwołalnie, nieodpłatnie,  
w sposób nie ograniczony ilościowo i terytorialnie  - wizerunku, głosu i treści swoich wypowiedzi wygłoszonych w trakcie konferencji „Zachwycajmy Wojtyłą”  (Kraków, 21.10.2017 r.)
 w  następującym  zakresie:   1)  utrwalanie  wizerunku,  głosu,  treści  swoich  wypowiedzi  -  dowolną  techniką  oraz  wytwarzanie  i  zwielokrotnianie  dowolną  techniką  egzemplarzy
zawierających utrwalony wizerunek, głos, treści wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem), w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, komputerową lub inną, w tym
także wraz z  wizerunkami i wypowiedziami innych osób;  2) rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku, głosu, treści wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem), w tym także wraz 
z wizerunkami i  wypowiedziami innych osób - dowolnymi technikami, w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej  i  teleinformatycznej,  wprowadzanie  do  obrotu,  publiczne  nadawanie,  reemitowanie  oraz  odtwarzanie,  umieszczanie  w  sieci  Internet,  także  w  portalach
społecznościowych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w mediach elektronicznych, 
w szczególności na stronach internetowych, w prezentacjach publicznych i pokazach, w nagraniach audio i video, w prasie, w telewizji, w broszurach, ulotkach, gazetkach, płytach 
DVD itp. oraz w innych materiałach służących do realizacji działań i celów statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konferencji pt.. „Zachwycajmy Wojtyłą”  (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

………………………………..                                                                 ………………………………………………………………………….
data i miejscowość                                                              czytelny podpis osoby zgłaszającej się

Skan wypełnionej „Karty zgłoszenia” należy przesłać na adres: dominika.jamrozy@idmjp2.pl 
lub faxem 12 619 87 87.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

mailto:dominika.jamrozy@idmjp2.pl

