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REGULAMIN INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ROZWOJU 

  (zwany dalej „Regulaminem”) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Indywidualny Program Rozwoju –  

Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju (zwany dalej „Program”).  

2. Organizatorem Programu jest Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą 

w Wieszowie, przy ul. Moniuszki 1a (kod pocztowy 42-672), wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294837 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 954 261 96 05 REGON 

240798176 (zwana dalej „Fundacją”). 

3. Program jest skierowany do dzieci pracowników TDJ S.A., grupy TDJ, wszelkich spółek 

powiązanych z TDJ S.A. (zwanych dalej „Spółkami”) oraz wolontariuszy Fundacji 

i kadry wychowawców Wakacji z Pasją. 

4. Celem Indywidualnego Programu Rozwoju jest tworzenie przestrzeni do odkrywania, 

projektowania i podejmowania działań w obszarze rozwoju osobistego, zawodowego, 

społecznego i edukacyjnego uczniów i studentów między 13 a 25 rokiem życia.   

5. Cel ten jest realizowany poprzez regularne spotkania z tutorem lub tutorem 

rówieśniczym dobranym odpowiednio przez zespół projektowy programu. 

Dodatkowo uczestnicy programu zgodnie z sugestiami przypisanego tutora będą 

mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie dofinansowania do kursów, networkingu lub 

skorzystać z możliwości odbycia wizyt studyjnych lub spotkań mentorskich i/lub 

coachingowych. 

6. Za realizację Programu odpowiedzialny jest Zespół Projektowy składający się 

z: Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu oraz dwóch Ekspertów 

Merytorycznych.  

7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.  
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II. ZASADY WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE  

1. O wzięcie udziału w programie ubiegać się mogą dzieci osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawartej przed 1 września 

2018r., na podstawie których świadczą pracę lub świadczą usługi na rzecz Spółki 

w sposób stały, zwani dalej „Kandydatami”.  

2. Kandydaci do Programu muszą spełniać następujące kryteria: 

a. Muszą być dziećmi (biologicznymi lub przysposobionymi) pracowników 

wymienionych w pkt I.5 i II.1, bądź powinni przebywać pod ich opieką 

na podstawie wyroku sądu rodzinnego (w ramach rodzinnej opieki 

zastępczej),  

b.  być osobami uczącymi się w wieku 13-25 lat.  

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Programie jest terminowe złożenie Formularza 

wraz z wymaganymi załącznikami oraz przejście kolejnych etapów rekrutacji. 

4. Formularz wraz z wymaganymi załącznikami ma obowiązek uzupełnić, skompletować 

i podpisać Kandydat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda 

(podpis) rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Wzór Formularza wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

6. Formularz powinien być dostarczony w kopercie.   

7. Adres dostarczenia:  

FUNDACJA TDJ  

Al. Roździeńskiego 1A,  

40-202 Katowice.  

8. Formularz powinien być przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - prawo pocztowe (dz. u. poz. 1529) 

do dnia 20 października 2018 (włącznie) – liczy się data nadania u operatora 

pocztowego (data stempla pocztowego na kopercie).   

9. Formularze niekompletne, nieczytelne, niepodpisane, niezgodne ze wzorem 

Formularza, bez wymaganych załączników, złożone poza wymaganym terminem 

pozostaną bez rozpoznania.   
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III. TRYB PRZYJMOWANIA DO PROGRAMU 

1. Uczestnictwo w programie zostanie przyznane wybranym Kandydatom, wyłonionym 

podczas procesu rekrutacyjnego, który składa się z trzech etapów: 

a. Zgłoszenia kandydatów/ek za pomocą wniosku on-line zamieszczonego na 

stronie http://fundacjatdj.pl/dla-spolecznosci/indywidualny-program-rozwoju 

b.  Rozwiązania zadania rekrutacyjnego oraz wypełnienie Formularza i przesłanie 

go na wskazany adres korespondencyjny Fundacji.  

c.  Rozmowy z komisją rekrutacyjną wkład której wchodzą przedstawiciele 

Fundacji.  

2. Komisja rekrutacyjna sprawdza otrzymane formularze pod względem poprawności 

formalnej i merytorycznej (w drugim etapie). 

3. Komisja rekrutacyjna udostępnia Zespołowi Projektowemu wstępną ocenę 

Formularzy, a także opinię po rozmowach z kandydatami/ki,  w oparciu o którą 

Zespół Projektowy decyduje o uczestnictwie w programie.  

4. O uczestnictwie w programie decyduje miejsce uzyskane w ramach oceny Formularzy 

wraz z wymaganymi załącznikami na liście rankingowej, a także opinia po rozmowie 

kwalifikacyjnej.  

5. W przypadku równej oceny wstępnej kilku Formularzy wraz z wymaganymi 

załącznikami decyzja o przyznaniu możliwości uczestnictwa w programie należy do 

Zespołu Projektowego.  

6. Udział w programie przyznawany jest wybranym Kandydatom, zgodnie 

z Regulaminem, (zwanych dalej „Uczestnikami”).  
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IV. TRYB REALIZACJI PROGRAMU  

1. Informacja o wynikach naboru do programu zostanie podana telefonicznie 

każdemu kandydatowi w terminie do 24 grudnia 2018. Informacja o liczbie 

kandydatów, którzy zostali przyjęci do projektu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej www.tdj.pl/fundacja do dnia 20 grudnia 2018.  

2. Obowiązki Uczestników: 

a. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w 3 spotkaniach zorganizowanych 

w ramach programu:  

 18-20 Stycznia 2019 

 15-17 Marca 2019 

 21 – 23 Czerwca 2019 

b. Uczestnik ma obowiązek systematycznie pracować z przydzielonym 

mu tutorem lub tutorem rówieśniczym. 

c. Uczestnik ma obowiązek złożyć sprawozdanie z pracy w programie na koniec 

udziału w programie.  

3. W przypadku przerwania przez Uczestnika nauki w szkole/uczelni, rozumianego jako 

skreślenie z listy uczniów/studentów Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania w formie pisemnej Fundacji o zaistniałej sytuacji.  

4. Obowiązek zwrotu kosztów uczestnictwa przez Uczestnika powstaje w przypadku:  

a. Nieprzesłania w wymaganym terminie i formie rozliczenia programu w formie 

podsumowania osiągniętych celów i korzyści z udziału w programie.  

b. Nie wywiązania się z obowiązku pracy z tutorem i nie uczestniczenia 

w obowiązkowych spotkaniach uczestników na początku, podczas i na końcu 

programu z przyczyn zależnych od uczestnika. 

c. Celowego narażenia, poprzez swoje zachowanie, dobrego imienia Fundacji 

TDJ. 

d. Innego istotnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu 

przez Uczestnika. 

Powyższe sytuacje (opisane w pkt. A,B,C,D) będą uprawniały Fundację do domagania 

się od Uczestnika zwrotu kosztów jego udziału w programie wraz z odsetkami ustawowymi.  

http://www.tdj.pl/fundacja
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnikom, poza opieką tutora, nie przysługują od Fundacji jakiekolwiek inne 

świadczenia czy wynagrodzenie. Uczestnicy muszą we własnym zakresie dotrzeć do miejsca 

w którym odbywać się będą spotkania. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.  

3. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji Regulaminu będą rozpatrywane 

przez Zarząd Fundacji. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Udział w Programie poprzez wysłanie Formularza wraz z wymaganymi załącznikami 

oznacza akceptację przez Kandydata warunków i postanowień Regulaminu.  

6. Z niniejszym Regulaminem można zapoznać się w biurze Fundacji TDJ pod adresem 

Al.Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice oraz na stronie www.tdj.pl/fundacja.  

 

 

VI. DANE OSOBOWE  

Administratorem danych osobowych jest Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju 

z siedzibą w Wieszowie, przy ul. Moniuszki 1a (kod pocztowy 42-672). Dane osobowe 

zbierane są przez Fundację wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Indywidualnego 

Programu Rozwoju. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 

6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez 

osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja 

Indywidualnego Programu Rozwoju Fundacji TDJ.  

 

 

 

 



                                                                              
 
 
 
 

Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju                                                                                                                                                                   Sąd Rejonowy w Gliwicach 
ul. Armii Krajowej 41,40-698 Katowice, PL                                                                                                                 X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
www.fundacjatdj.pl                                                                                                                                                   KRS 0000294837, NIP 954-26-19-605, REGON 240798176 

Załącznik nr 1  

 

……………………………….…..……………    ……………., dnia ……………………… r. 

(imię i nazwisko)          

 

 

Formularz dla kandydatów  

„Indywidualnego Programu Rozwoju”  

TDJ Foundation 

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza.  

Imię i nazwisko kandydata/ki…………………………….…………………………………….…………………………………………… 

Data urodzenia kandytata/ki…………………………………..……………………………….………………………………………….. 

Adres email kandytata/ki………………………………………….…………………………….…………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica…………………………………………….………………………………..………………………………………… 

Nazwa spółki, w której pracuje rodzic………………………………………………………………………………………………….. 

Adres email rodzica……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu rodzica ……………………………………………….……………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZADANIE 

Stwórz kilka zdań o sobie. Chcemy Cię lepiej poznać, więc opowiedz nam o tym, co jest 

dla Ciebie ważne, co lubisz, co Ci pomaga w rozwoju, a co przeszkadza, kogo podziwiasz, 

o czym marzysz. Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Są one jedynie wskazówką. 

Nie oceniamy stylu czy błędów. Swoją prezentację możesz wysłać w formie tekstu, nagrania 

wideo lub głosowego.  

Termin: Tydzień od rozmowy telefonicznej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania pamiętaj, 

że możesz do nas zadzwonić lub napisać. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do projektu, udzielenia 

wsparcia i realizacji projektu „Indywidualny Program Rozwoju”;,  

 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również 

w celu realizacji zadań związanych z organizacją, monitoringiem i sprawozdawczością; 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz możliwość wycofania zgody 

w dowolnym momencie; 

 wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o innych programach i działaniach Fundacji TDJ 

drogą mailową i poprzez SMS oraz na adres domowy. 

 

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju 

z siedzibą w Wieszowej przy ul. Moniuszki 1a 

 

_______________________      ______________________ 

Miejsce, data                                                    czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica 
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Załącznik nr 2 

 
Zgoda na udział w Indywidualnym Programie Rozwoju, przetwarzanie danych osobowych 

i publikację wizerunku osoby niepełnoletniej 

Ja, niżej podpisana/podpisany___________________________________________________ 

zamieszkała/zamieszkały w____________________________________________________, 

przy ul. ___________________________________, legitymująca/legitymujący się dowodem 

osobistym o numerze i serii ____________________, posługująca/posługujący się numerem 

PESEL _____________________________,  

Oraz  

Ja, niżej podpisana/podpisany __________________________________________________ 

zamieszkała/zamieszkały w____________________________________________________, 

przy ul. _________________________________________, legitymująca/legitymujący 

się dowodem osobistym o numerze i serii ______________________, 

posługująca/posługujący się numerem PESEL ________________________, działając 

w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej _______________________________________, 

posiadającej/posiadającego numer PESEL ___________________(dalej „Niepełnoletni/a”) 

jako jej/jego przedstawiciele ustawowi / rodzice, posiadający/posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, niniejszym oświadczamy, że:  

 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z założeniami, regulaminem i przebiegiem Indywidualnego 

Programu Rozwoju (dalej „Program”), organizowanym przez Fundację TDJ na Rzecz 

Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Wieszowie, ul. Moniuszki 1a (kod pocztowy 44-672) , 

KRS 0000294837, NIP 9542619605, REGON 240798176 (dalej „TDJ”), realizowanym 

przez Zespół Projektowy i nie zgłaszam do niego żadnych zastrzeżeń,  

2. wyrażam zgodę na udział Niepełnoletniego/niej w Programie, w tym w szczególności 

na: 

a. udział Niepełnoletniego/niej w zadaniach związanych z Programem realizowanych 

w ramach Programu,  

b. udział Niepełnoletniego/niej w trzech, maksymalnie trzydniowych warsztatach, 

w miejscach i terminach wskazanych przez Fundację TDJ,  
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c. pracę Niepełnoletniego/niej z osobistym Tutorem, w okresie styczeń 2019 r. - 

-czerwiec 2019 r.  

d. pracę nad wyzwaniem rozwojowym, w zakresie ściśle określonym i ustalonym 

wspólnie przez uczestnika i jego tutora.  

3. zapoznałam/zapoznałem się z harmonogramem warsztatów i wyrażam zgodę na udział 

w nim Niepełnoletniego/niej, w szczególności zaś oświadczam, że zobowiązuję 

się dostarczyć Niepełnoletniego/niej na wskazane przez Fundację TDJ miejsce zbiórki 

przed rozpoczęciem warsztatów oraz odebranie Niepełnoletniego/niej z miejsca zbiórki 

po zakończeniu warsztatów jak również oświadczam, że Niepełnoletni/a jest zdrowy, 

nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących jego uczestnictwa oraz 

zobowiązuję się, że w przypadku wystąpienia zmiany stanu zdrowia 

Niepełnoletniego/niej, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Fundację TDJ, pod 

rygorem utraty praw do żądania odszkodowania.  

4. Zostałam/zostałem poinformowany, że Fundacja TDJ zapewnia stosowną opiekę nad 

Niepełnoletnim/nią wyłącznie od momentu zbiórki przed rozpoczęciem warsztatów 

do momentu zbiórki po zakończeniu warsztatów,  

5. wyrażam nieograniczoną w czasie, terytorialnie i liczbowo zgodę na to, aby wizerunek 

Nieletniego rozumiany jako wygląd, głos, imię i nazwisko, wypowiedzi lub pseudonim 

został nieodpłatnie utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie zdjęć, 

nagrań video i audiowizualnych, czy pisemnych relacji (dalej jako „Wizerunek”), oraz 

aby Wizerunek został nieodpłatnie wykorzystany i rozpowszechniony przez Fundację 

TDJ w celu promocji i przeprowadzenia Programu, a także w celach marketingowych 

oraz promocji i reklamy produktów i usług, na wszystkich znanych polach eksploatacji, 

a w szczególności:  

a. utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości 

i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych – DVD, CD, CD 

ROM, VCD, Mini Discach, płytach MP3, , dysku optycznym, kościach pamięci, 

nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci, zwielokrotnianie 

utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, 

reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu 

komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,  

b. wprowadzanie do pamięci komputera, lokalnych sieci komputerowych, 
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c. opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian,  

d. wprowadzanie do sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów 

oraz publikacja w sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, 

e.  utrwalanie na różnego rodzaju materiałach public relations Programu, jak np. notki 

prasowe,  

f. wystawianie w całości lub we fragmentach na widok publiczny, wyświetlanie 

w całości lub we fragmentach, publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach, 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 

g. przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w całości lub we fragmentach w audycjach 

w środkach masowego przekazu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

h. wprowadzanie, udostępnianie i wyświetlanie w całości lub we fragmentach, na koncie 

Fundacji TDJ w serwisie Facebook, na stronie internetowej Fundacji TDJ,  

i. zwielokrotnianie i udostępnianie Wizerunku osobom trzecim, w szczególności 

podmiotom zajmującym się działalnością informacyjno-sprawozdawczą prowadzoną 

w różnego rodzaju środkach masowego przekazu, we wszystkich wykorzystywanych 

przez nie środkach społecznego komunikowania o szerokim zasięgu.  

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację TDJ zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182; 

ze zm.) danych osobowych Niepełnoletniego/niej udostępnionych w powyższych 

zgodach w celu organizacji i przeprowadzenia Programu,  

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację TDJ zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182; ze zm.) 

danych osobowych Niepełnoletniego/niej udostępnionych w powyższych 

oświadczeniach w celu organizacji i przeprowadzenia Programu.  

 

____________________________    ________________________________  

miejscowość, data          podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 3 

 

Zgoda na udział w Indywidualnym Programie Rozwoju, przetwarzanie danych 

osobowych i publikację wizerunku 

Ja, niżej podpisana/podpisany _____________________________ zamieszkała/zamieszkały 

w ______________________, przy ul. ______________________, legitymująca/legitymujący 

się dowodem osobistym o numerze i serii ___________________, posługująca/posługujący 

się numerem PESEL ________________________, oświadczam, że:  

1. zapoznałam/zapoznałem się z założeniami, regulaminem i przebiegiem Indywidualnego 

Programu Rozwoju (dalej „Program”), organizowanym przez Fundację TDJ na Rzecz 

Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Wieszowie, ul. Moniuszki 1a (kod pocztowy 44-672) , 

KRS 0000294837, NIP 9542619605, REGON 240798176 (dalej „TDJ”) i nie zgłaszam 

do niego żadnych zastrzeżeń,  

2.  wyrażam zgodę na swój udział w Programie, w tym w szczególności na: 

a. udział w zadaniach związanych z Programem realizowanych w ramach 

Programu,  

b. udział w trzech maksymalnie trzydniowych warsztatach, w miejscach 

i terminach wskazanych przez Fundację TDJ,  

c. pracę z osobistym Tutorem, w okresie styczeń 2019 r. – czerwiec 2019 r.  

d.  pracę nad wyzwaniem rozwojowym, w zakresie ściśle określonym i ustalonym 

wspólnie przez uczestnika i jego tutora.  

3. Zapoznałam/zapoznałem się z programem warsztatów i wyrażam zgodę na udział 

w nim, w szczególności zaś oświadczam, że zobowiązuję się stawić na wskazane przez 

Fundację TDJ miejsce zbiórki przed rozpoczęciem warsztatów i nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących mojego uczestnictwa oraz zobowiązuję się, 

że w przypadku wystąpienia zmiany stanu zdrowia niezwłocznie poinformuję o tym 

fakcie Fundację TDJ, pod rygorem utraty praw do żądania odszkodowania,  

4. zostałam/zostałem poinformowany, że Fundacja TDJ zapewnia stosowną opiekę 

wyłącznie od momentu zbiórki przed rozpoczęciem warsztatów do momentu zbiórki 

po zakończeniu warsztatów,  
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5. wyrażam nieograniczoną w czasie, terytorialnie i liczbowo zgodę na to, aby mój 

wizerunek rozumiany jako wygląd, głos, imię i nazwisko, wypowiedzi lub pseudonim 

został nieodpłatnie utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie zdjęć, 

nagrań video i audiowizualnych, czy pisemnych relacji (dalej jako „Wizerunek”), oraz 

aby Wizerunek został nieodpłatnie wykorzystany i rozpowszechniony przez Fundację 

TDJ w celu promocji i przeprowadzenia Programu, a także w celach marketingowych 

oraz promocji i reklamy produktów i usług świadczonych przez Fundację TDJ, 

na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości 

i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych – DVD, CD, CD 

ROM, VCD, Mini Discach, płytach MP3, , dysku optycznym, kościach pamięci, 

nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci, 

zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, 

w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, 

techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, 

wideofonicznych, komputerowych,  

b. wprowadzanie do pamięci komputera, lokalnych sieci komputerowych,  

c. opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne 

zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów 

tych zmian,  

d. wprowadzanie do sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów 

oraz publikacja w sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet,  

e. utrwalanie na różnego rodzaju materiałach public relations Programu, jak 

np. notki prasowe,  

f.  wystawianie w całości lub we fragmentach na widok publiczny, wyświetlanie 

w całości lub we fragmentach, publiczne odtwarzanie w całości lub 

we fragmentach, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym,  

g. przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w całości lub we fragmentach 

w audycjach w środkach masowego przekazu, w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

h. wprowadzanie, udostępnianie i wyświetlanie w całości lub we fragmentach, 

na koncie Fundacji TDJ w serwisie Facebook, na stronie internetowej Fundacji 

TDJ,  
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i. zwielokrotnianie i udostępnianie Wizerunku osobom trzecim, w szczególności 

podmiotom zajmującym się działalnością informacyjno-sprawozdawczą 

prowadzoną w różnego rodzaju środkach masowego przekazu, we wszystkich 

wykorzystywanych przez nie środkach społecznego komunikowania o szerokim 

zasięgu.  

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację TDJ zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182; 

ze zm.) moich danych osobowych udostępnionych w powyższych zgodach w celu 

organizacji i przeprowadzenia Programu.  

 

____________________________               ________________________________  

miejscowość,  data        podpis (imię i nazwisko) 


