
ZGODA NA UCZESTNICTWO W WARSZTATACH GOSPEL Z KENEM BURTONEM  
ORAZ W KONCERCIE FINAŁOWYM   

 
1. Potwierdzam swój udział w Warsztatach Gospel w dniach 9-11.11.2019, których Organizatorem jest Salesmen 

Polska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Widok 33a. Zaświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu 
warsztatów dostępnego na stronie internetowej www.warsztatygospel.eu i akceptuję zawarte w nim warunki.  

2. Wyrażam zgodę, jako uczestnik warsztatów, na dokonanie nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania 
warsztatów i Koncertu Finałowego. 

3. Wyrażam zgodę na użycie artystycznych wykonań i swojego wizerunku oraz przeniesienia nieodpłatnie na rzecz 
Organizatora, współorganizatorów oraz trenera - prawa do artystycznych wykonań oraz wyrażam zgodę na 
bezpłatne rozpowszechnianie mojego  wizerunku, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w kraju i zagranicą, w 
następującym zakresie: 

a. utrwalenie warsztatów i Koncertu Finałowego za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i 
cyfrowej; 

b. utrwalenie obrazów z warsztatów i Koncertu Finałowego za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej, a 
także nagrań audio i video i dystrybucję nagranego materiału; 

c.  zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania i obrazów, zawierających wizerunek uczestników 
za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu; 

d. wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono 
artystyczne wykonanie lub wizerunek uczestników, w tym sprzedaży, użyczenia oraz najmu  egzemplarzy, 
na których artystyczne wykonanie utrwalono; 

e. rozpowszechniania wizerunku lub artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym 
rejestracji, emisji lub transmisji Koncertu Finałowego w telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną; 

f. umieszczenie zapisu wizerunku lub artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora; 
g. wykorzystanie artystycznego wykonania oraz wizerunku uczestników  do celów promocyjnych przez 

Organizatora, współorganizatora i trenera, 
h. publiczne odtworzenie artystycznego wykonania oraz wizerunku uczestników warsztatów i Koncertu 

Finałowego; 
i. wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych ich fragmentów oraz wizerunków w innym dziele, w 

szczególności w dziele zależnym. 
4. W związku z rozpoczęciem obowiązywania 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 (RODO), wyrażam dobrowolnie 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że 
administratorem danych jest Organizator, a Inspektorem Danych Osobowych jest Tomasz Jesionek (kontakt 
wyłącznie na gospel.polska@gmail.com) , które będzie przetwarzać dane tylko i wyłącznie w celach zgodnych z 
prowadzoną działalnością, a w szczególności w związku z organizacją Warsztatów i Koncertu Finałowego. 
 

                                                  , …………………………............................................................................ 
Miejscowość, data, czytelny podpis 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



Wypełnia rodzic lub opiekun prawny: 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO  
W WARSZTATACH GOSPEL Z KENEM BURTONEM ORAZ W KONCERCIE FINAŁOWYM   

 
Ja,……………………………………………………….., zamieszkały/ła w …..…………………………….. 
     (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)                               (miejscowość) 
 
pod adresem ………………………………………………, PESEL lub nr Dowodu Os.: ………………….. 
                      (ulica, nr domu)                                                                                                                   
 
nr telefonu: ……………………………., oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym poniżej wymienionego mojego 
syna/córki: 
 
………………………………………........, zam. pod adresem:………………………………………………. 
   (imię i nazwisko dziecka)      (adres) 
 
ur.:………………………………….., oraz: 
    (data urodzenia dziecka) 
 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki w Warsztatach Gospel z Kenem Burtonem, które odbędą się w 
Katowicach w dniach 9-11.11.2019 r. w Auli A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucicka 5, 40-
001 Katowice, oraz w Koncercie Finałowym w dniu 11.11.2019 r. o godz. 17:00 w Filharmonii Śląskiej w 
Katowicach, ul. Sokolska 2, 40-001 Katowice oraz w razie potrzeby podanej uprzednio na stronie 
www.warsztatygospel.eu - w drugim Koncercie Finałowym w dniu 11.11.2019 r. o godz. 20:00 w Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach, ul. Sokolska 2, 40-001 Katowice. 

2. Jako opiekuna (osobę pełnoletnią, również uczestniczącą w Warsztatach) wyznaczam: 
 
 ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 

3. Potwierdzam udział mojego syna/córki ……….………………….…………………………………. w warsztatach w 
dniach 9-11.11.2019. Zaświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu warsztatów dostępnego na stronie 
www.warsztatygospel.eu  i akceptuję zawarte w nim warunki.  

4. Wyrażam zgodę, aby mój syn/córka, jako uczestnik warsztatów, dokonał nieodpłatnych prezentacji własnych w 
trakcie trwania Warsztatów i Koncertu Finałowego. 

5. Wyrażam zgodę na użycie artystycznych wykonań i wizerunku mojego syna/córki oraz przeniesienia nieodpłatnie 
na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań oraz wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie 
jego/jej wizerunku, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w kraju i zagranicą, w następującym zakresie: 

a. Utrwalenie warsztatów i Koncertu Finałowego za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i 
cyfrowej;  

b. utrwalenie obrazów z warsztatów i Koncertu Finałowego za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej, a 
także nagrań audio i video i dystrybucję nagranego materiału; 

c.  zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania i obrazów, zawierających wizerunek uczestników 
za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;  

d. wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono 
artystyczne wykonanie lub wizerunek uczestników, w tym sprzedaży, użyczenia oraz najmu  egzemplarzy, 
na których artystyczne wykonanie utrwalono; 

e. rozpowszechniania wizerunku lub artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym 
rejestracji, emisji lub transmisji Koncertu Finałowego w mediach;  

f. umieszczenie zapisu wizerunku lub artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora, 
współorganizatorów oraz trenera; 

g.  wykorzystanie artystycznego wykonania oraz wizerunku uczestników  do celów promocyjnych przez 
Organizatora, współorganizatorów oraz trenera; 

h. publiczne odtworzenie artystycznego wykonania oraz wizerunku uczestników Warsztatów i Koncertu 
Finałowego; 

i. wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych ich fragmentów oraz wizerunków w innym dziele, w 
szczególności w dziele zależnym. 

6. W związku z rozpoczęciem obowiązywania 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 (RODO), wyrażam dobrowolnie 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego syna/córki przez Organizatora. 
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Organizator, a Inspektorem Danych Osobowych jest 
Tomasz Jesionek (kontakt wyłącznie na gospel.polska@gmail.com). które będzie przetwarzać dane tylko i 
wyłącznie w celach zgodnych z prowadzoną działalnością, a w szczególności w związku z organizacją Warsztatów 
i Koncertu Finałowego. 

7. W razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej. 
 

…………………............................................................................. 
(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


