Karta uczestnictwa w warsztatach
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie
w ramach realizacji projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2”
Dane uczestnika warsztatów:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt do uczestnika /tel. lub e-mail/ ……………………………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika
________________________________________________
PONIŻSZA ZGODA JEST OBOWIĄZKOWA I STANOWI WARUNEK UDZIAŁU W WARSZTATACH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Karcie uczestnictwa oraz na wykonanie i wykorzystanie danych
osobowych, w postaci mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach indywidualnych i grupowych również w tym materiału reportażowego w
ramach projektu pn. „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2”. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w
Jaworznie. Okres trwania projektu od 01.07.2020-30.12.2020 r. Miejsce realizacji projektu - siedziba Biblioteki Głównej. Cel przetwarzania
danych - realizacja projektu w tym upublicznienie danych tj.: imienia i nazwiska uczestnika, poprzez umieszczenie ich na pracy wykonanej
podczas warsztatów i na stronie internetowej Biblioteki, promocja i dokumentacja projektu. Informujemy, że dane mogą zostać
udostępnione innemu podmiotowi tj. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach sprawozdania z realizacji projektu.
Wizerunek utrwalony podczas trwania w/w projektu przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Jaworznie może być publikowany:
- na stronie internetowej Biblioteki,
- w serwisach Facebook i YouTube,
- w mediach elektronicznych, gazetach, czasopismach.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wydarzeniu. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych
oraz ich poprawiania.
Data i podpis uczestnika
________________________________________________

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych. Celem przetwarzania danych jest
możliwość wzięcia udziału w warsztatach w Bibliotece oraz promocja działalności Organizatora. Dane są przetwarzane za zgodą
Uczestników, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników
tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2” oraz po
jego zakończeniu i przechowywać 10 lat kalendarzowych po roku od zakończenia wydarzenia lub do momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, aktualizacji danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych, usunięcia danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela
Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@biblioteka.jaw.pl, listownie lub osobiście pod adresem siedziby Administratora
danych: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn.zm) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Data i podpis uczestnika
________________________________________________

LICENCJA
Oświadczam, że z chwilą przekazania podpisanej Karty uczestnictwa udzielam Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do
korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej powstałej jako efekt warsztatów, w których uczestniczyłam/em (nazwa cyklu
zajęć) ………………………………………………………., bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania
sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
1)

utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,

2)

wprowadzenie do obrotu w celach niekomercyjnych,

3)

wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz
korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami
opisanymi w punkcie 1) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

4)

rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na
ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,

5)

rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób, w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne
odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem
radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6)

licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony,

7)

Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania
o tym Uczestnika.

Data i podpis uczestnika oraz w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna prawnego
________________________________________________

