
Speaker’s Consent

This consent relates to the multiple (unlimited in terms of quantity, time, and territory)

royalty-free use of my image and/or voice, my speech and/or presentation (including video

recordings, photographs, etc.) made with my participation in all known fields of exploitation,

in particular:

a) within the scope of fixing and reproduction of works: recording on any audiovisual

medium, in particular on: video media, photosensitive tape, magnetic tape and

computer disk, in a multimedia network (including the Internet),

b) within the scope of fixing and reproduction of works: reproduction by any technique,

including: magnetic technique on video cassettes, audiovisual discs, photosensitive

technique, digital technology, computer recording technology, in a multimedia network

(including the Internet),

c) within the scope of dissemination of works in a manner different from defined in

subparagraph b) marketing via the internet and other data transmission techniques

using telecommunications, IT and wireless networks; display, public playback,

d) public performance, exhibition, screening, presentation and broadcast as well as

rebroadcast, and making the work publicly available in such a manner that anyone could

access it at a place and time selected thereby.

I declare that the Organizer has the right to decide on the form and time of using my image,

voice, speech, video recordings containing my speech and presentation, of which I am a

participant, photography and other - in whole or in the form of any fragments and make

arrangements of works and use them in all fields of exploitation indicated in this statement,

including as an element of content offered by the Organizer to the Attendees of the

Conference.

Organizer – Infoshare Sp. z o.o. based at al. Grunwaldzka, 80-309 Gdańsk, entered to the

Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Gdańsk, VII Commercial Division of

the National Court Register under the KRS number: 0000588009, NIP: 9571082154, REGON:

363078794.

February 2023.



Zgoda Prelegenta

Niniejsza zgoda dotyczy wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie)

nieodpłatnego wykorzystania mojego wizerunku i/lub głosu, mojej wypowiedzi i/lub

prezentacji (w tym nagrań wideo, fotografii itp.) dokonanych z moim udziałem na wszystkich

znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów: utrwalanie na jakimkolwiek

nośniku audiowizualnym, w szczególności na: nośniku wizyjnym, taśmie

światłoczułej, taśmie magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej

(w tym w Internecie),

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów: odtwarzanie dowolną techniką, w

tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, płytach audiowizualnych, techniką
światłoczułą, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci

multimedialnej (w tym w Internecie),

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b)

wprowadzanie do obrotu za pośrednictwem Internetu oraz innych technik transmisji

danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i

bezprzewodowych; wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, przedstawienie i nadanie oraz

reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Oświadczam, że Organizator ma prawo do decydowania o formie i czasie wykorzystania

mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, nagrań wideo zawierających moje wystąpienie i

prezentację, której jestem uczestnikiem, fotografii i innych - w całości lub w formie

dowolnych fragmentów oraz dokonywania aranżacji utworów i wykorzystywania ich na

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu, w tym jako elementu

treści oferowanych przez Organizatora Uczestnikom Konferencji.

Organizator – Infoshare Sp. z o. o. z siedzibą: al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, wpisana

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VII wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP:

9571082154 REGON: 363078794

Luty 2023.


