
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYDARZENIU FOTOGRAFICZNYM LUMIX („WYDARZENIE”) 

 

Uwaga: Zgłoszenie należy wypełniać czytelnie drukowanymi literami. 
 

Organizatorem Wydarzenia jest PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, 02-583 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, 

REGON 142346837, GIOŚ nr E0012180WZBW (dalej jako „Organizator”). 

Ja, niżej podpisany, 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

E-mail  

Telefon kontaktowy   

 

zgłaszam swój udział w następującym wydarzeniu: 

 
* „WYDARZENIE FOTOGRAFICZNE LUMIX” 

Termin wydarzenia: 26 września 2019 roku, godz. 10:00-15.00 

 

WARUNKI UDZIAŁU W WYDARZENIU 

Warunkami udziału w wybranym wydarzeniu są łącznie: 

1.)  Wypełnienie niniejszego formularza oraz przesłanie własnoręcznie podpisanego 
dokumentu na poniższy adres mailowy w formie skanu  

warsztatylumix@webtalk.pl 

2.) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Wydarzenia oraz potwierdzenie poprzez postawienie 
znaku X w odpowiednim miejscu: 

[     ] Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 

3.) Wypełnienie kwestionariusza. 

 

Uwaga: udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

Prosimy o zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z udziału w Wydarzeniu co najmniej 3 dni  przed 
terminem ich rozpoczęcia. 

DANE OSOBOWE: 
Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych (wykorzystywanych) 
przez Organizatora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia wydarzenia jest Organizator. Twoje dane osobowe 
będą przetwarzane przez Organizatora w sposób wskazany w Załączniku Nr 1 do Regulaminu – z którym w 
każdej chwili możesz zapoznać się wchodząc na tę stronę internetową: 
https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-
fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html 
 

 
______________________ 

Data oraz podpis Uczestnika 

ANKIETA 

W celu lepszego dostosowania programu warsztatu do potrzeb uczestników prosimy o odpowiedź na poniższe pytania 

1. Od ilu lat zajmujesz się fotografią/filmowaniem?    [   ] Mniej niż 2 lata;      [   ] Od 2 do pięciu lat;      [   ] Powyżej 5 lat 

2. Jeśli prowadzisz profil w mediach społecznościowych związany z fotografią podaj jego nazwę / link 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:warsztatylumix@webtalk.pl
https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html
https://www.panasonic.com/pl/promocje/promocje/zapraszamy-na-wyjatkowy-warsztat-fotograficzny-z-jonasem-borgiem.html


 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

W PRZEDMIOCIE UTRWALANIA WIZERUNKU 

W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH Z WYDARZENIA  

 

 

Ja, niżej podpisana/y, _______________, w zawiązku z udziałem w Wydarzeniu fotograficznym 

LUMIX 

1. wyrażam zgodę PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, 02-583 

Warszawa („Organizator”) na fotograficzne i filmowe utrwalanie mojego wizerunku, głosu i/lub 

wypowiedzią (wraz z imieniem i nazwiskiem jeżeli Organizator uzna to za stosowne) w trakcie 

Wydarzenia („Wydarzenie”) dla celów wyprodukowania przez Organizatora materiałów 

informacyjnych z Wydarzenia, jak również na późniejsze wykorzystanie i rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych z moim wizerunkiem, w całości lub w postaci dowolnych fragmentów. 

2. Mój wizerunek nie zostanie użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej albo w inny sposób, 

który mógłby naruszać moje dobra osobiste. Mój wizerunek może być jednak zestawiony z 

wizerunkami innych Uczestników Wydarzenia. 

3. Rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym 

oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby 

trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. Ponadto niniejsza zgoda jest dobrowolna, 

i nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

4. Niniejsza zgoda (upoważnienie) obejmuje publikacje materiałów informacyjnych z Wydarzenia 

zawierających mój wizerunek, głos i/lub wypowiedź w Internecie (w tym na stronie Organizatora 

oraz w kanałach social media/ portalach społecznościowych Organizatora: Facebook, Twitter, 

YouTube) a także rozpowszechnianie materiałów z tzw. „making of” Wydarzenia.  

5. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją 

sądów polskich. 

 

 

______________________ 

Data i podpis Uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


