IRUDI ESKUBIDEEN LAGAPENA ETA BESTE GAI BATZUEN ADIERAZPEN
AGIRIA.
Izena eta abizenak: ...........................................................................................................
NAN / Pasaporte (Nortasun-agiria): ……………………………………………..……..
XVII Gyalwa Karmapak, Baluarten Iruñan 2017ko abuztuaren 7an emango duen
CHENREZIG INIZIAZIOA ekitaldiaren partaide bezala, K.M.D.* Zentroari modu
ezeztaezin eta dohainik baimena ematen dio, bere irudia, baita ere bere datuak erabili
dezan, egin daitekeen publizitate, abisu edo komunikazioa edozein ikus-entzunezko
nahiz idatzizko baliabideetan, mundu osoan eta legalki baimendua dagoen denboraldian,
dena ohorearen eskubide, intimitate pertsonalaren eta norberaren irudiaren, maiatzaren
5eko Lege Organikoa 1/1982, babes zibilaren legearen arabera eta abenduaren 13ko
Lege Organikoa 15/1999, Datu Pertsonalen Babes Zibilaren Legearen arabera.
K.M.D.* Zentroa, XVII Gyalwa Karmapak, Baluarten, Iruñan 2017ko abuztuaren
7an emango duen CHENREZIG INIZIAZIOA jardueraren zein bere barne dituen
edukien propietate intelektuala eta industrialaren eskubideen jabea da.
Debekatuta dago kopiatzea, transmititzea, transkribatzea, eraldatzea edo
erreproduzitzea, baita edonola eskura jartzea ere, edozein baliabide elektroniko nahiz
mekanikoaren bidez ekitaldiaren edukiak osorik zein partzialki K.M.D.* Zentroaren
baimenarik gabe.

Sinadura
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IRUDI ESKUBIDEEN LAGAPENA ETA BESTE GAI BATZUEN ADIERAZPEN
AGIRIA.
Izena eta abizenak: .............................................................................................................
NAN / Pasaporte (Nortasun-agiria): ………………………………..………………….
XVII Gyalwa Karmapak, KURSAALean, Donostian 2017ko abuztuaren 8an
emango duen hitzaldia: BODHISATTVAREN BIDEA ekitaldiaren partaide bezala,
K.M.D.* Zentroari modu ezeztaezin eta dohainik baimena ematen dio, bere irudia,
baita ere bere datuak erabili dezan, egin daitekeen publizitate, abisu edo komunikazioa
edozein ikus-entzunezko nahiz idatzizko baliabideetan, mundu osoan eta legalki
baimendua dagoen denboraldian, dena ohorearen eskubide, intimitate pertsonalaren eta
norberaren irudiaren, maiatzaren 5eko Lege Organikoa 1/1982, babes zibilaren
legearen arabera eta abenduaren 13ko Lege Organikoa 15/1999, Datu Pertsonalen
Babesaren Legearen arabera.
K.M.D.* Zentroa, XVII Gyalwa Karmapak, KURSAALean, Donostian 2017ko
abuztuaren 8an emango duen hitzaldia: BODHISATTVAREN BIDEA jardueraren
zein bere barne dituen edukien propietate intelektuala eta industrialaren eskubideen
jabea da.
Debekatuta dago kopiatzea, transmititzea, transkribatzea, eraldatzea edo
erreproduzitzea, baita edonola eskura jartzea ere, edozein baliabide elektroniko nahiz
mekanikoaren bidez ekitaldiaren edukiak osorik zein partzialki K.M.D.* Zentroaren
baimenarik gabe.

Sinadura
*Ikasketa eta Meditazio Budista Karmapa Mikyö Dorje Zentroa
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