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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława  

Strzemińskiego w Łodzi (zwaną dalej ASP) na potrzeby związane z organizacją, przeprowadzeniem oraz 

popularyzacją imprezy – I Ogólnopolskie Targi Pracy dla Uczelni Artystycznych z  zachowaniem prawa do 

wglądu do moich danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).  

Oświadczam, że poinformowany zostałem, że administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk 

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz, że mam prawo dostępu do moich danych osobowych, 

żądania ich poprawiania lub usunięcia.  

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne.  

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi na potrzeby związane z organizacją, przeprowadzeniem oraz popularyzacją imprezy – 

I Ogólnopolskie Targi Pracy dla Uczelni Artystycznych (zwaną dalej Targami) utrwalonego na fotografiach 

oraz filmach stanowiących dokumentację z targów we wszelkich materiałach dotyczących Targów w materiałach 

drukowanych, w publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, materiałach elektronicznych w tym 

publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, na stronie internetowej ASP w Łodzi, na profilu 

facebook ASP w Łodzi, wprowadzanie do pamięci komputera i utrwalania utworów na nośnikach elektronicznych 

z zastrzeżeniem, że fotografie zawierające wizerunek będą wykorzystywane zawsze w kontekście organizacji, 

przeprowadzenia oraz popularyzacji Targów zgodnie z  ustawą o prawie autorskim    i prawach pokrewnych         

z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83) oraz  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 



 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Akademię sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na 

potrzeby związane z organizacją, przeprowadzeniem oraz popularyzacją imprezy – I Ogólnopolskie Targi 

Pracy dla Uczelni Artystycznych (zwaną dalej Targami) dostarczonych zdjęć na fotografiach oraz filmach 

stanowiących dokumentację z Targów we wszelkich materiałach dotyczących Targów w materiałach 

drukowanych, w publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, materiałach elektronicznych w tym 

publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, na stronie internetowej ASP w Łodzi, na profilu 

facebook ASP w Łodzi, wprowadzenie do pamięci komputera i utrwalania utworów na nośnikach elektronicznych                               

z zastrzeżeniem, że dostarczone zdjęcia będą wykorzystane zawsze w kontekście organizacji, przeprowadzenia 

praz popularyzacji Targów zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. 

U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).   
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