
 

ANKIETA DOTYCZĄCA ŻYCIORYSU ARTYSTYCZNEGO 

 
Prosimy o dokładne i czytelne (drukowanymi literami) wypełnienie poniższej ankiety.  

 

Dane w niej zawarte będą wykorzystane w publikacji promującej Twórców Ludowych Spisza 

 
Informacje ogólne: 

 

1. Nazwisko i imię ............................................................................................................... 

 

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................. 

 

3. Adres:  

miejscowość ........................................................................................................................ 

 

ulica...................................................................nr domu..................nr mieszkania ……… 

 

poczta.........................................................kod.................................. gmina Łapsze Niżne 

  

Strona www i adres mail: ………………………………………………………………… 

 

Nr telefon do kontaktu: ……………………………………………………….………….. 

 

4. Wykształcenie ................................................................................................................. 

 

5. Wykonywany zawód ......................................................................................................... 

 

 

Twórczość  

 

6. Rodzaj uprawianej twórczości ludowej (np. rzeźba, garncarstwo, wycinankarstwo, pisarstwo i inne) 

 

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

 

 

7. Czy posiada Pan/Pani warsztat (pracownię, odlewnię, piec garncarski, kuźnię, specjalne 

 

pomieszczenie na wykonywana działalność)........................................................................ 

 

............................................................................................................................................... 

 

 

 

 



8. Udział w wystawach ( gdzie, kiedy  –  data, indywidualne, zbiorowe) 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................... 

 

Udział w konkursach (gdzie i kiedy) 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

Inne (np. publikacje, wystąpienia w radio, telewizji itp.) 

 

............................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, dyplomy (gdzie i kiedy, w jakiej wysokości) 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

 

9. Czy posiada Pan/Pani stałych odbiorców swoich prac (instytucje osoby prywatne)  

  

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

 

10.Czy podejmuje Pan/Pani własne działania w celu promowania  własnej twórczości      

(jakie i gdzie) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 



11. Na jakich wystawach są Pana/Pani prace od kiedy (podać rok)  

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

12. Kiedy nastąpiły u Pana/Pani pierwsze próby uprawiania twórczości ludowej? 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

13. Od kogo Pan/Pani przejął umiejętności? 

 

............................................................................................................................................... 

 

 

14.Kto lub co  skłoniło Pana/Panią  do podjęcia twórczości? 

 

............................................................................................................................................... 

 

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

 

 

15. Skąd Pan/Pani czerpie wzory? (temat, forma)................................................................ 

 

............................................................................................................................................... 

 

 

16. Czy swoje umiejętności twórcze przekazuje Pan/Pani innym osobom (swoim dzieciom, 

sąsiadom, uczniom, itp.)                             TAK   NIE     

 

Jeżeli tak, to proszę napisać dlaczego .................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

17. Czy posiada Pan/Pani własną izbę twórczą, prywatne muzeum, warsztat twórczy 

(właściwe pokreślić)        TAK   NIE     

 

Adres:………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Prowadzona działalność (warsztaty, pokazy, wystawy, prezentacje, itp.)…………………….  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

Czytelny podpis twórcy: ………………………………………………………………………..  



 

 
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal”  

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
  
  
Ja niżej podpisany/a  
 
……………………………..………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………  

Imię (imiona) i nazwisko 
 
 
…………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………  

Adres zamieszkania 
 

 

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal” projektu pn. „Bliżej Tradycji”, 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku oraz fotografii moich autorskich prac 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. 

zm.). 

Nieodpłatne  wyrażenie zgody o którym  mowa  powyżej  odnosi  się  do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, 

czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku (fotografii) oraz fotografii moich autorskich prac utrwalonych 

przez Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności obejmujących: 

1. Utrwalenie, powielanie,   drukowanie   i   zwielokrotnianie   w   dowolnej   ilości   w tym  zwielokrotnianie  

techniką  magnetyczną,  cyfrową  lub  techniką  druku  na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, 

w nakładzie w dowolnej wielkości.  

2. Wprowadzenie do pamięci komputera. 

3. Publiczne  rozpowszechnianie  w  sieci  Internet  w  tym  m.in.  na  stronach i portalach internetowych oraz na 

profilu Facebook.com 

4. Rozpowszechnianie za pomocą dowolnych technik i na dowolnych nośnikach. 

5. Używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego 

przekazywania, 

 

 
 

                                                       …………….…………………………..…………………….…  
          Czytelny podpis  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.Urz.UE.L  2016  Nr 119, str. 

1) – dalej zwane RODO informuję, że: 

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na 

medal” z siedzibą w Niedzicy, ul. Nadwodnia 48, NIP: 7352798489,  REGON: 121051340. 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sgw.niedzica@gmail.com  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „Bliżej Tradycji” oraz 

wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b  RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa.  Oznacza  to,  że  w  niektórych  sytuacjach  jeśli  będzie to 

konieczne musimy przekazać Państwa dane, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwałości projektu; wykonywania obowiązków 

prawnych; w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; w którym możemy ponieść konsekwencje 

prawne niewykonania obowiązku; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności. 

6. Posiadają  Państwo  prawo  do żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych (data urodzenie, miejsce zamieszczenia, itd.) jest dobrowolne, jednakże 

odmowa podania danych może skutkować nie wzięciem udziału w ww. projekcie. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, 

którym jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal” z siedzibą w Niedzicy ul. Nadwodnia 

48, moich danych osobowych w celu umożliwienia realizacji projektu pn. „Bliżej Tradycji”. Powyższa zgoda 

została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

             

        

     Czytelny podpis …………………………………………………………… 
 

mailto:sgw.niedzica@gmail.com

