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formularz zgłoszeniowy na warsztaty realizowane w ramach konferencji

Imię i nazwisko:

Wyjaśnij, dlaczego chcesz wziąć udział we wskazanych przez Ciebie warsztatach:

Kierunek i rok studiów:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Zaznacz warsztaty, w których chcesz wziąć udział
(możesz zaznaczyć więcej niż jeden warsztat,
organizatorzy wskażą wtedy, na który warsztat
zostałeś/aś zapisany/a)
Warsztaty fotograficzne
„4h fashion zine project”
– mgr Małgorzata Popinigis,
12.05.2017, godz. 14:30, limit 10 osób
Warsztaty fotografii modowej
w LPP E-commerce Studio
– Marcin Hryniewicz, Tomasz Stefunko
13.05.2017, godz. 9:00, limit 30 osób

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem
świadoma/y odpowiedzialności prawnej z tytułu podania danych
nieprawdziwych.

Warsztaty projektowania ubioru „Fut(u)ro”
– dr Elżbieta Cios,
UAP, 13.05.2017, godz. 14:30, limit 10 osób
data i podpis uczestnika warsztatów

Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie moich danych osobowych przez ASP w celu realizacji warsztatów (*)
udostępnienie danych osobowych LPP S.A. w celu realizacji warsztatów (*)
udostępnienie danych osobowych LPP S.A. w celu prowadzenia działań marketingowych (*)
wykonywanie zdjęć reporterskich/filmów w trakcie trwania warsztatów. Zgoda obejmuje także
wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium
w celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w prasie, folderach, stronach
internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą
i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii/filmu z wizerunkiem moim bądź
realizowanych przeze mnie w trakcie warsztatów projektów(*)
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadkach oznaczonych (*) brak zgody uniemożliwi
uczestnictwo w warsztatach.
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (z siedzibą w Gdańsku przy
Targu Węglowym 6), jednakże dane mogą być udostępniane LPP S.A. (z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Łąkowej
39/44) w celach wskazanych powyżej.

						

data, podpis uczestnika warsztatów

Formularz należy przesłać na adres kamila.kwapinska@asp.gda.pl najpóźniej do 07.05.2017 r. O zakwalifikowaniu na warsztaty uczestnicy
zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 10.05.2017r.

