Uczestnik
zgoda i dane
Niżej podpisany:
.……………………………………….............…………………………............................
(imię i nazwisko)
wyrażam zgodę na udział w działaniach projektu pt. Samodzielność 2020.
Akademia samopomocy młodzieży niepełnosprawnej, realizowanego
zdalnie, z wykorzystaniem urządzeń i programów komunikacji online.
Kontakt (obligatoryjnie):
e-mail …………………………………………………………………………
Kontakt (opcjonalnie):
profil facebook / messenger ………………………………………………
nr tel. …………………………………………………………….

Wiek (prosimy zaznaczyć):
[]15-18 lat
[] 19-24
[] 25-30

[] 31-35

Ankieta (opcjonalnie):
Twoje wykształcenie …………………………………………………………………….
Współfinansowanie Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji
(FRSE), w ramach programu
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany
Młodzieży 2020 z dotacji
Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

Twoje zainteresowania / umiejętności ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Co wiesz o Ukrainie? ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Co chciała/byś wiedzieć o Ukrainie? ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Jaką tematyką spotkań jesteś zainteresowana/ny?
.…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………....

Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz
KRS 0000314197
NIP 7272733418
Tel. + 48 668289915
ariari@ariari.org
www.ariari.org
www.facebook.com/Funda
cjaAriAri

Czy chciałabyś/łbyś zrealizować podczas spotkań swój warsztat, szkolenie,
zajęcia? Jeśli tak, jaki? ……………………..………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

UCZESTNIK
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i wizerunkowych

Upoważniam Fundację Ari Ari do przetwarzania danych osobowych w
zbiorze Fundacji Ari Ari. na podstawie art. 29 w związku z art. 28
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 z 04.05.2016, str. 1) (RODO),
Równocześnie wyrażamy zgodę na wykorzystanie, archiwizację oraz
przetwarzanie wykonanych przez mnie materiałów audio, audio-video oraz
zdjęć w całości lub w części, a także wizerunku na materiałach audio,
audio-video oraz zdjęciach na potrzeby projektu. A także bezterminową
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ww. materiałów wyłącznie do celów
niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych Fundację Ari Ari,
Partnerów oraz Instytucji współfinansujących realizację projektu, w każdej
formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronach
internetowych oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w
szczególności:
- utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła każdą techniką w tym wytwarzanie
egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- wprowadzenie do obrotu oryginałów oraz egzemplarzy dzieła na
wszystkich znanych nośnikach, w tym nośnikach wytworzonych techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- najem, dzierżawa i użyczenie oryginałów lub egzemplarzy utworów;
publiczne udostępnienie dzieła w taki sposób, by każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i sposób przez siebie wybrany, w tym udostępnienie
w sieci internetowej; wprowadzenie do pamięci komputera; digitalizacja;
- publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie;
- wystawienie; wyświetlenie; nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej
albo bezprzewodowej przez stacje naziemną lub za pośrednictwem satelity;
- użytkowanie w różnych formach identyfikacji zewnętrznej.

………………………………………………………………………………
(data)
(Podpis)

