ДЕКЛАРАЦІЯ ЗАПИСУ ДИТИНИ НА СЕКЦІЇ ЯКІ ПРОХОДЯТЬ
в Гмінному Центрі Культури i Мистецтва
Sezon: 2022/2023
* заповнюють батьки або законні опікуни

Прошу _________________________________________________
(ім'я, прізвище дитини/ учасника)

на заняття ________________________________________________________
(назва занять)

Вік учасника (дата народження):______________________________________
Адреса проживання:_________________________________________________
Ім'я та прізвища батьків/законних опікунів: _________________________
__________________________________________________________________
Номер телефону батьків/законних опікунів учасника:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
Номер телефону учасника:___________________________________________
Електронна пошта батьків/законних опікунів учасника:___________________
________________________________
Дата та підпис батьків/законного опікуна

Згода на самостійне повернення до дому
Виражаю згоду, як один з батьків /законний опікун, на самостійне повернення моєї неповнолітньої дитини
з занять, які організовує Громадський Центр Культури і Мистецтва. Рівносильно заявляю про те, що після
закінчення занять, я беру на себе повну відповідатьність за опіку над моєю дитиною, за його/її виховання,
безпеку та спосіб поверенення до дому.

_______________________________
Дата та підпис батьків/законного опікуна

Тшебниця, дата______________
Згода на запис і поширення зображення
Я, що нижче підписався, заявляю, що
1) Я даю згоду на обробку мого фото та фото моїх дітей:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
2) 2) Я надаю безповоротне і вільне право на запис мого зображення і зображення
моїх дітей і багаторазове використання Муніципальним центром культури і
мистецтва, Прусіцька 12, 55-100 Тшебниця, фото- і відеозйомки з моїм
зображенням і зображенням моїх дітей, зробленими під час участі в заняттях без
необхідності їх кожного разу їх погодження мною. Згода включає, зокрема,
використання, запис і відтворення зроблених фотографій і відеозйомок через
соціальні мережі, веб-сайти, місцеві газети виключно в рекламних та інформаційних
цілях.

____________________________
(Дата та підпис батьків/законного опікуна)

Декларація про прийняття регламенту секції, гуртків за 2022/2023 рік
Заявляю, що як батько, мати/законний опікун я прочитав/ла та приймаю Положення на
2022/2023 рік, яке визначає права та обов'язки учасників занять, організованих Гмінним
Центром Культури і Мистецтва.

____________________________

(Дата та підпис батьків/законного опікуна)
Тшебниця, дата____________
Інформація
Відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради, від
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та
про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний
регламент про захист даних) (OB L 2016 No 119, с. 1), повідомляємо що:
1) Адміністратром Пана/Пані особових даних i Пана/Пані дітей:
a) ________________________________________
b) ________________________________________
c) ________________________________________
є Гмінний Центр Культури i Мистецтва, дані будуть використовуватися в Гмінному
центрі Культури і Мистецтва в Тшебниці, вул. Прусіцка 12, 55-100 Тшебниця;
2) Паньство може сконтактуватися з Інспектором особових баз даних через e-mail:
iod@um.trzebnica.pl;
3)
дані з декларації будуть оброблятися з метою набору учасників для організації та
проведення занять, семінарів в організованих секціях у Гмінному Центрі Культури та
Мистецтва а фото, з промоційно-інформаційною метою, роботу секцій;
4) підставою для обробки персональних даних паньства є дана згода;
5) дані будуть передані тільки на підставі правових положень і у Гміні Тшебниця;
6) дані зберігатимуться до початку наступного сезону занять;
7) Пан/Пані мають право на:
a) відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки на
основі згоди до її відкликання;
b) вимагати від адміністратора доступу до своїх персональних даних,
виправлення, видалення або обмеження обробки;
c) заперечувати проти обробки, а також передачі даних;
d) wподати скаргу президенту Офісу захисту персональних даних;
8) надання даних є добровільним;
9) ненадання даних (за винятком зображення) завадить дітям брати участь у заняттях;
10) надані персональні дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, у
тому числі профілюванню.
_______________________________
(підпис адміністратора особових баз даних )

Підтверджую, що ознайомилася із вище написаною інформацією.
_______________________________
(підпис батьків/законного опікуна)

