
 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, tel. +48 12 422 03 44, fax. +48 12 619 87 87 
www.idmjp2.pl    mail:instytut@idmjp2.pl,    NIP 676-239-55-14,    REGON:120888053,   BSR O/Kraków: 94 8589 0006 0000 0031 4631 0001 

 

 

DP.510.2.2023       Kraków, 9 lutego 2023 roku  

 

 

Regulamin projektu „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II” 

§ 1 

Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w 

Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”. 

§ 2 

Celem projektu są spotkania przybliżające postać i nauczanie  Ojca Świętego Jana Pawła II- Patrona 

Małopolski, w trakcie których seniorzy mają okazję zwiedzić Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, 

muzeum poświęcone papieżowi, wystawę o Całunie Turyńskim, a także zapoznać się z papieskim 

nauczaniem na podstawie wykładów i filmów tematycznych.  

§ 3 

1. Adresatami projektu są seniorzy z Województwa Małopolskiego zrzeszeni w ramach: Kół Gospodyń 

Wiejskich, Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz pensjonariuszy Domów Pomocy 

Społecznej . 

2. W spotkaniach może uczestniczyć od 10 do 50 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników 

Organizator może odmówić przeprowadzenia spotkania. Od każdego uczestnika pobierana jest opłata   

w wysokości 20 zł. Opłatę należy wpłacić do 7 dni przed planowaną wizytą, na numer konta bankowego 

Instytutu - BSR O/Kraków: 94 8589 0006 0000 0031 4631 0001 

§ 4 

1. W ramach spotkań prowadzone są warsztaty, zwiedzanie oraz prezentacja filmów zrealizowanych 

przez Instytut Dialogu Międzykulturowego in. Jana Pawła II w Krakowie i poświęconych Osobie 

Papieża Polaka. 

2. Do wyboru są dwa plany wizyty : 

A. Plan wizyty: 

10:00 Msza Święta; 

10:30 Zwiedzanie Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Muzeum św. Jana Pawła Wielkiego,  

wyjazd na Wieżę Widokową; 

11:45 Przerwa Kawowa; 

12:00 Warsztaty w Białej Sali: projekcja video mappingu połączona z prezentacją filmu. 
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B. Plan wizyty : 

10:00 Msza Święta; 

10:30 Wykład o Całunie Turyńskim oraz zwiedzanie Muzeum św. Jana Pawła Wielkiego;  

wyjazd na Wieżę Widokową; 

11:45 Przerwa Kawowa; 

12:00 Warsztaty: projekcja video mappingu połączona z prezentacją filmu. 

§ 5 

Uczestnictwo grupy w projekcie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji minimum 14 dni przed 

planowaną wizytą pod numerem telefonu 12 422 03 44. Po ustaleniu terminu należy przesłać skan 

wypełnionego załącznika nr 1. na adres: ewa.kowalska@idmjp2 lub instytut@idmjp2.pl. 

§ 6 

1. Opiekun grupy zobowiązuję się do zapoznania uczestników wizyty z Regulaminem projektu 

dostępnym na stronie www.idmjp2.pl . Udział w projekcie wiąże się z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator informuje, że w trakcie trwania spotkania z uczestnikami wykonywana fotorelacja lub 

zapis filmowy, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach, m.in. za pośrednictwem stron 

internetowych Instytutu, materiałów informacyjnych w celu promocji i udokumentowania realizacji 

spotkania. Organizator, informuje, że publikacja wizerunków uczestników wydarzenia będzie odbywała 

się na podstawie art. 81. ust. 2. pkt. 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby 

stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Uczestnicy 

projektu, których nie będą chcieli brać udziału w fotorelacji lub zapisie filmowym informują o tym 

fakcie Organizatora przed rozpoczęciem spotkania.  

3. W związku z powyższym, w zakresie realizacji projektu Organizator zastrzega sobie możliwość 

publikacji informacji nt. nazwy grupy, zdjęć/-cia z fotorelacji czy zapisu filmowego. Organizator 

informuje, że wizerunki uczestników, które dobrowolnie będą chciały uczestniczyć w fotorelacji lub 

zapisie filmowym realizowanym przez Organizatora, w celu dokumentacji wydarzeń realizowanych w 

ramach projektu i działalności statutowej Instytutu bez żądania i roszczenia w przyszłości 

wynagrodzenia zostaną opublikowane na stronach internetowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego 

mailto:ewa.kowalska@idmjp2
http://www.idmjp2.pl/
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im. Jana Pawła II w związku realizacją i dokumentacją spotkania. Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na publikację wizerunku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Treść wypełniania obowiązku informacyjnego 

(klauzula informacyjna) w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z 

art. 13 RODO - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

Zgodnie z art. 13 i 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 (Dz. Urz. UE L 

119 z dn. 4.05.2016 r. i sprostowaniem Dz. Urz. UE L 127 z dn. 23.05.2018 r.) - zwanego RODO, 

informujemy, iż: 

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych na 

cele realizacji projektu „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II” jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 

Jana Pawła II w Krakowie " zwany „Administratorem", z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, 

e-mail: instytut@idmjp2.pl  nr tel.: 12 422 03 44. 

2. Inspektor Ochrony Danych: Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi poprzez pocztę e-mail: 

iodo@idmjp2.pl , pocztę tradycyjną na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w 

Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  p. 

Anna Orkisz”.  

3. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania: Dane osobowe, będą przetwarzane w celu 

organizacji, przeprowadzenia i promocji Projektu „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”, a także w 

działalności edukacyjno - informacyjnej Instytutu w ramach ww. Projektu, w związku z wykonywaniem 

zadania realizowanego przez Instytut w interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu w 

społeczeństwie, wiedzy o św. Janie Pawle II, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności 

wymaganej przepisami ogólnego 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 zwanego dalej RODO. 

Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze wynikającego z następujących przepisów prawa: 

a) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

164); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych  

(Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów określonych w regulaminie wydarzenia, na 

potrzeby przetwarzania, utrwalania i opublikowania wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej 

mailto:instytut@idmjp2.pl
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lub nagrania wideo za wyjątkiem wskazanym w przepisach tj. na podstawie art. 81. ust. 2. pkt. 2) ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 

krajobraz, publiczna impreza. 

4. Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne, zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym (tj. imię i nazwisko, adres 

email lub nr telefonu, nazwa i typ oraz adres placówki, i wynikają z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem 

korespondencji drogą emailową oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku w ramach fotorelacji lub zapisu 

filmowego podczas wydarzenia i publikacji na stronie internetowej Administratora. 

5.  Konsekwencje niepodania danych osobowych: Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości udziału w projekcie organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana 

Pawła II w Krakowie. 

6. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji projektu do momentu ustania celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy 

okres ich przetwarzania, w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne czy dochodzenie roszczeń i 

będzie dotyczył okresu wynikającego z kategorii archiwalnej dokumentów wynikającej z jednolitego, 

rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w 

Krakowie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

7.Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują 

Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania  

z tego prawa; 

Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia danych pomiędzy różnymi administratorami. Szczegółowe zasady reguluje art. 

20 RODO; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych na adres 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8.Prawo cofnięcia zgody: Posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez 

złożenie w Instytucie lub wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody listownie na  adres korespondencyjny 

Instytutu, e-mail Instytutu.  

9. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa tj. organom kontrolnym i nadzorczym np. Najwyższej Izbie Kontroli, 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom.  

10. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania: 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 - 4 RODO. 
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Załącznik nr 1 do Regulamin projektu  „Seniorzy z wizyta u Jana Pawła II” 

 

Karta zgłoszenia  

„Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II 

 

Nazwa placówki :  ………………………………………………………………….. 

 

   ……………………………………………………………….….. 

 

Adres placówki  …………………………………………………………………... 

 

   ………………………………………………………………..…. 

 

Liczba uczestników   …………………………………………………………………..... 

 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy do opiekuna/opiekunów grupy:……………………………………. 

Adres e-mail do opiekuna/opiekunów grupy:…….. ……………………………………. 

 

 

Zapoznałam-łem się i akceptuję treść Regulaminu. Oświadczam, że zapoznałem zgłoszoną grupę 

uczestników z Regulaminem projektu dostępnym na stronie www.idmjp2.pl .Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w fotorelacji lub zapisie filmowym dokumentującym wydarzenie i 

jego nieodpłatne opublikowanie i udostępnianie na stronie internetowej Organizatora www.idmjp2.pl bez 

ograniczeń czasowych lub do momentu cofnięcia zgody.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w zgłoszeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji ww. projektu.  Zapoznałam-łem się z informacjami dotyczącymi danych 

osobowych,  

w tym z poniższą klauzulą informacyjną.  

 

      ……………………………………………………….. 
        Data i podpis osoby zgłaszającej  

 
 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail ewa.kowalska@idmjp2.pl  

 

http://www.idmjp2.pl/
http://www.idmjp2.pl/
mailto:ewa.kowalska@idmjp2.pl
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Treść wypełniania obowiązku informacyjnego z zakresu ochrony danych (klauzula informacyjna dotycząca 

projektu „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II) 

w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 4.05.2016 r. i sprostowaniem Dz. Urz. UE L 127 z dn. 

23.05.2018 r.) - zwanego RODO, informujemy, iż: 

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych na cele realizacji 

projektu „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II” jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie " 

zwany „Administratorem", z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: instytut@idmjp2.pl  nr tel.: 12 422 03 

44. 

2. Inspektor Ochrony Danych: Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w 

sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi poprzez pocztę e-mail: iodo@idmjp2.pl , pocztę tradycyjną na adres: 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  p. Anna Orkisz”.  

3. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania: Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji Projektu „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”, a także w działalności edukacyjno - informacyjnej 

Instytutu w ramach ww. Projektu, w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Instytut w interesie 

publicznym, które polega na upowszechnieniu w społeczeństwie, wiedzy o św. Janie Pawle II, a także w celach 

archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 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 zwanego dalej RODO. 

Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z następujących przepisów prawa: 

c) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  

(Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów określonych w regulaminie wydarzenia, na potrzeby przetwarzania, utrwalania i 

opublikowania wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej lub nagrania wideo za wyjątkiem wskazanym w 

przepisach tj. na podstawie art. 81. ust. 2. pkt. 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej 

jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

4. Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z 

informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym (tj. imię i nazwisko, adres email lub nr telefonu, nazwa i typ oraz 

adres placówki, i wynikają z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji drogą emailową oraz zgodą na 

przetwarzanie wizerunku w ramach fotorelacji lub zapisu filmowego podczas wydarzenia i publikacji na stronie internetowej 

Administratora. 

5.  Konsekwencje niepodania danych osobowych: Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w projekcie organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

6. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji projektu do momentu ustania celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w 

szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne czy dochodzenie roszczeń i będzie dotyczył okresu wynikającego z 

kategorii archiwalnej dokumentów wynikającej z jednolitego, rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej Instytutu 

Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

7.Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Państwu 

następujące uprawnienia: 

g) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

h) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

mailto:instytut@idmjp2.pl
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i) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się  

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

j) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania  

z tego prawa; 

Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO; 

k) prawo do przenoszenia danych pomiędzy różnymi administratorami. Szczegółowe zasady reguluje art. 20 RODO; 

l) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
8.Prawo cofnięcia zgody: Posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody 

przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez złożenie w Instytucie lub wysłanie oświadczenia o wycofaniu 

zgody listownie na  adres korespondencyjny Instytutu, e-mail Instytutu.  

9. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa tj. organom kontrolnym i nadzorczym np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, 

organom ścigania i innym właściwym podmiotom.  

10. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania: Pani/Pana dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 - 4 RODO. 
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Załącznik nr 2 do Regulamin projektu  „Seniorzy z wizyta u Jana Pawła II” 

 

……………………………………….             …………………………..…, ……………………... 

     (imię i nazwisko)                                          (miejscowość,  data) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów z fotorelacji lub zapisu 

filmowego zawierających mój wizerunek przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 

w Krakowie (dalej: Instytut), z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, na potrzeby promocji  

i dokumentacji projektu na stronie internetowej Instytutu bez ograniczeń czasowych lub do momentu 

cofnięcia zgody.  

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji na następujących polach eksploatacji: druk, 

dystrybucja techniką cyfrową, publiczne wykonanie, reemisja w mediach, witryn internetowych, 

publikacja w gazetach. 

3. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich materiałów z fotorelacji lub zapisu filmowego z moim udziałem 

wykonanych w związku z realizacją projektu „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”. 

4. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby, o których mowa powyżej. 

5. Oświadczam, że jestem nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałam/em 

się treścią Regulaminu projektu i niniejszą treścią oraz w pełni ją rozumiem. 
 

W przypadku publikacji wizerunków uczestników wydarzenia, która będzie odbywała się na podstawie art. 

81. ust. 2. pkt. 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym 
rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia od osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej 

jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza - zezwolenia nie będą wymagane. 

 

 

 

 

                   …………………………………………………… 

                   Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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