Załącznik nr 1
do regulaminu wystawy UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2021.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 04.05.2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie, w celach promocyjnych w związku z moim uczestniczeniem w wystawie UpComing.
Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2021, w tym w katalogu towarzyszącemu wystawie (wersja drukowana
oraz elektroniczna), na stronie internetowej wystawy, tablicach informacyjnych w przestrzeni ekspozycji
oraz na innych konkursach krajowych i zagranicznych.
Zgoda obejmuje dane:
- imię i nazwisko
- wizerunek
- telefon
- adres e-mail
- adres strony internetowej
- datę urodzenia
- dane dotyczące pracy dyplomowej
- dane dotyczące przebiegu kształcenia oraz uzyskanych nagród
W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej
cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie
Przedmieście 5; 00-068 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres
e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestniczenie w wystawie
UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2021 – w tym wydanie katalogu towarzyszącego wystawie,
promocja wystawy oraz promocja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod
adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.

…………………………………………
Data

………………………………………………
PODPIS

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ADRES ZAMIESZKANIA

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz.
U. 2019 r. 1231 z późn zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w formie zdjęć
fotograficznych oraz nagrania video na potrzeby organizacji wystawy UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w
Warszawie 2021.
W szczególności wyrażam zgodę i upoważniam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie do wykorzystania
mojego Wizerunku utrwalonego na zdjęciach fotograficznych oraz nagraniu video w zakresie publikacji –
katalogu wystawy, przestrzeni ekspozycji, reklamy i promocji wystawy w tym internet w szczególności
fanpage’u Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Facebooku, portalu YouTube, Instagramie oraz stronie
internetowej ASP w Warszawie, prasie, bilbordach, folderach, prezentacjach multimedialnych oraz innych
środkach komunikacji elektronicznej.
Powyższa zgoda obejmuje prawo do dokonywania modyfikacji całości lub części Wizerunku, opatrywania
Wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, obróbki cyfrowej Wizerunku.
Powyższa zgoda nie jest czasowo ani terytorialnie ograniczona, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz wszelkich innych państw.
Zobowiązuję się do niepodnoszenia względem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jakichkolwiek
roszczeń z tytułu utrwalenia lub wykorzystania Wizerunku, w szczególności roszczeń finansowych.
Niniejszym oświadczam, że po utrwaleniu mojego wizerunku nie odwołam, nie cofnę, nie wypowiem w
całości lub części powyżej udzielonej zgody na wykorzystanie Wizerunku, ani nie podejmę jakichkolwiek
działań faktycznych lub prawnych mogących uniemożliwić lub utrudnić wykorzystanie Wizerunku na
wystawie UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2021, w katalogu towarzyszącym wystawie, na
stronie internetowej wystawy oraz w celach promocyjnych wystawy.

…………………………………………
Data

………………………………………………
PODPIS

