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STYPENDIA DLA PROJEKTANTÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA
EUROPEJSKI PROJEKT 'TEKSTYLNE DZIEDZICTWO INSPIRACJĄ DLA 

TWÓRCÓW - CREATEX' 

(Nr. projektu 595936-CREA-1-2018-1-IT-CULT-COOP3)

Niżej  podpisany/a.......……………………………………………………………………………….………………………… 

urodzony/a  w………………………………………………………  w  dniu  ………………………………………………… 

zameldowany/a  w  (miasto  i  kraj)  …………………………………………………………………………………………… 

Adres...…………………………………………………………………………………………………………………………. 

jeśli  adres  stałego  pobytu  jest  inny  niż  adres  zameldowania,  proszę  go  podać  (miasto  i  kraj) 

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

Adres  stałego  pobytu…………………………………………………………………………………………………………. 

numer  telefonu........…………………………………………………………………………………………………………….. 

adres  e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….. 

profile w mediach społecznościowych...………………………………………………………………………………………

WNIOSKUJĘ

o wzięcie udziału w naborze do stypendium, polegającego na realizacji rezydencji artystycznej i związanych z nią działań 
w ramach europejskiego projektu Createx www.createxproject.eu.

W tym celu wnioskodawca przesyła za pomocą internetowej platformy WeTransfer na adres 

createx@asp.lodz.pl  następujące dokumenty:

 [ ] Skan wypełnionego i podpisanego formularza (format PDF)

[ ] Materiał video z autoprezentacją w 

języku angielskim (max. 1min)

[ ] Prezentację graficzną.

Wnioskodawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  i  akceptuje  wszystkie  warunki  określone w OGŁOSZENIU O NABORZE: 
STYPENDIA DLA PROJEKTANTÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA – EUROPEJSKI PROJEKT CREATEX.

Ponadto, wnioskodawca zezwala:

- na nieodpłatne wykorzystanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zdjęć/filmu 
oraz nagrań audio/video (materiałów) ze swoim wizerunkiem oraz obrazów otoczenia i pomieszczeń a także obiektów 
i  dokumentów przesłanych  jako  część  zgłoszenia  do  udziału  w  rezydencji  artystycznej  oraz  materiałów 
zarejestrowanych  podczas  trwania  europejskiego  projektu  'TEKSTYLNE  DZIEDZICTWO  INSPIRACJĄ  DLA 
TWÓRCÓW  -  CREATEX'.  Materiały  mogą  zostać  wykorzystane  w  okrojonej  i/lub  zmodyfikowanej  lub  
zaadaptowanej  formie  na  potrzeby  instytucji  a  także  do  celów  badawczych,  kulturalnych  i  edukacyjnych  jak  
również  w  celu  upowszechniania  i  promowania  działań  przez  Akademię  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi, Unię Europejską, projekt  'TEKSTYLNE DZIEDZICTWO INSPIRACJĄ DLA TWÓRCÓW - 
CREATEX' i program KREATYWNA EUROPA;

- na  nieodpłatne  wykorzystanie  swoich  danych  osobowych,  także  w  okrojonej  i/lub 
zmodyfikowanej lub zaadaptowanej formie; 

- Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława  Strzemińskiego  w  Łodzi,  Unii  Europejskiej  i  partnerom  projektu  na 
nieodpłatne fotografowanie, filmowanie i używanie materiałów (do celów obejmujących lecz nie ograniczonych jedynie 
do  publikowania,  przetwarzania  w  dowolny  sposób  i  w  dowolnej  formie,  publicznego  prezentowania,  tworzenia 
materiałów  pochodnych,  itd.) przedstawiających  produkty  i  dzieła  powstałe  w  ramach  projektu  'TEKSTYLNE 
DZIEDZICTWO INSPIRACJĄ DLA TWÓRCÓW - CREATEX'. 

Wnioskodawca oświadcza, że nie wnosi żadnych roszczeń w związku z powyższymi ustaleniami i nieodwołalnie zrzeka się 
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prawa do podjęcia jakichkolwiek działań w związku z wyrażonym pozwoleniem.
Powyższe  pozwolenie  oznacza  udzielenie  niewyłącznej  licencji, nieograniczonej  czasowo  i  terytorialnie,  możliwej  do 
przeniesienia na osoby trzecie, na wykorzystanie materiałów co  obejmuje,  lecz  nie  ogranicza  się  do:  prawo  do 
publikacji,  prawo  do  przetwarzania  w  dowolny  sposób  i  w  dowolnej  formie;  prawo  do  tworzenia  transkrypcji  i 
edytowania, adaptowania,  opracowywania  i  skracania  materiału;  prawo  do  promowania  i  dystrybuowania  wśród 
publiczności,  w  tym  prawo  do  projekcji,  transmisji  i  rozpowszechniania (co  obejmuje,  lecz  nie  ogranicza  się  do 
rozpowszechniania  za  pomocą  mobilnych  terminali,  kanałów cyfrowych,  itd.),  również  w  postaci  podsumowania  i/lub 
skróconej wersji, za pomocą dowolnych istniejących obecnie lub powstałych w przyszłości technicznych środków, prawo 
do zachowania kopii materiałów, również w formie elektronicznej w celach i w granicach określonych powyżej.

Wykorzystanie materiałów w sposób uwłaczający godności lub reputacji osoby w nich przedstawionej jest 
niedopuszczalne. 

Wnioskodawca oświadcza, iż wszystkie powyższe zapewnienia i informacje są prawdziwe. Jednocześnie wnioskodawca 
oświadcza,  iż  świadomy  jest  faktu,  że  w  przypadku  nieprawdziwości  powyższych  zapewnień  i  informacji  będzie 
zobligowany do zwrotu wszystkich wypłaconych na jego rzecz kwot oraz może podlegać odpowiedzialności karnej.  

Miejsce i data                                                                     

Czytelny podpis                                                                                   

PRYWATNOŚĆ
Dane podane w formularzy zgody będą przetwarzane   w wersji  papierowej  i  elektronicznej  zgodnie  z obowiązującym  prawem  i 
zasadami poprawności, legalności, przejrzystości i poufności ; w tym kontekście powierzone dane, w tym obraz, zapisy video i 
nagrania,  włączając  w to  „Materiały”  będą  używane  w celach związanych  z  i  kluczowych  dla  potrzeb  instytucji  a  także  do  
celów  badawczych,  kulturalnych  i  edukacyjnych  jak  również  w  celu  upowszechniania  i  promowania  działań  Akademii  im.  
Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Unii Europejskiej, projektu 'TEKSTYLNE DZIEDZICTWO INSPIRACJĄ DLA TWÓRCÓW 
- CREATEX' i programu KREATYWNA EUROPA.
Zebrane materiały będą przechowywane również w wersji elektronicznej i za pomocą dowolnych technologii  na  powyże j  ok reś lone 
potrzeby i w powyżej określonych granicach. Materiały mogą być upowszechniane na stronach internetowych Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, projektu 'TEKSTYLNE DZIEDZICTWO INSPIRACJĄ DLA TWÓRCÓW - CREATEX', programu 
KRATYWNA EUROPA i Unii Europejskiej, a także poprzez serwisy społecznościowe (co obejmuje, lecz nie ogranicza się do serwisów 
facebook, twitter, youtube).

Powierzenie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w naborze. Dane osobowe mogą 
być przekazywane pracownikom, współpracownikom i dostawców usług Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 
Łodzi, a także pracownikom Unii Europejskiej, w zakresie koniecznym do osiągnięcia wyżej wspomnianych celów.
Przetwarzanie danych będzie trwało nie dłużej niż to konieczne aby spełnić cele, w jakich zostały zebrane, w każdym przypadku nie 
dłużej niż 5 lat od zakończenia projektu 'TEKSTYLNE DZIEDZICTWO INSPIRACJĄ DLA TWÓRCÓW - CREATEX'. Po tym okresie  
dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.
Zgodnie z art. 15 i następnych Rozporządzenia UE 679/2016 każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na  
przetwarzanie  danych,  przekazywania  danych  w  zrozumiałej  formie,  ich  usunięcia,  aktualizacji  lub  sprostowania  oraz  wniesienia 
sprzeciwu drogą pisemną na adres e-mail: iodo@asp.lodz.pl
Administratorem danych Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź.
Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z powyższymi informacjami i wtraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych.

Miejsce i data                                                                           

Czytelny podpis                                                                                


