
Додаток №1- до Регламенту Акції «Латовмістя» 2022

АРЕНДА ЗАЯВКИ УЧАСНИКИ АКЦІЇ «Latowmieście2022»

Ім'я учасника

Домашня адреса учасника

Вік учасника

Ім’я та прізвище матері/законного опікуна тел.
та номер телефону

Ім’я та прізвище батька/законного опікуна тел.

та номер телефону

Дата проведення семінару/заняття

Назва майстерні/класу

Ім’я та прізвище провідного
викладачамайстер-класи / заняття

Важлива інформація про стан здоров’я учасника:

Декларації та згода

1. Я заявляю, що прочитав Положення про Акції «Latowmieście2022»,
Я розумію його зміст і приймаю його.

2. Даю згоду на участь дітей на території зеленого закладу:
ТАК НІ (* будь ласка, підкресліть, якщо

потрібно)
3. Я даю згоду на самостійне відвідування MDK2 і повернення дитини додому:

ТАК НІ (* підкресліть відповідно)
4. Я дозволяю особі забрати дитину:

Ім'я та прізвище уповноваженої особи

Телефонний номер

5. я висловлюю Угода / ні я висловлюю згода * (* відповідне підкреслити) на фіксація я

поширення мого іміджу / зображення моєї неповнолітньої дитини на

наступне поля операція: фіксація на що завгодно середній аудіовізуальний,

диски комп'ютер і всі типи носіїв призначений вниз писати

цифровому та в мультимедійній мережі (на сайті закладу, в т.ч

Інтернет) для рекламних, освітніх та хронологічних цілей.

Конкретна інформація:

1. Будинок культури молоді №2 не страхує учасників від нещасних
нещасних випадків.

2. Безпека учасника тренінгу відповідає відповідальності викладача

охоплює тривалість занять згідно з поданою вчителю анкетою

учасник. Ви не читаєте час після розкладу занять (перед прийомом на роботу).

3. Учасник несе відповідальність за свої особисті речі, гроші та цінності

та внаслідок заподіяння особистої та матеріальної шкоди з вини учасника.



Власноручно підтверджую, що вищезазначені дані відповідають
вимогамЯ приймаю ці положення.

…………… …………………………………………………………………………………

дані розбірливий підпис батьків / законного опікуна / повнолітнього учасника

Дата та підпис ВЧИТЕЛЯ, що приймає

учасник майстер-класи / заняття

Інформаційне положення про обробку персональних даних
Відповідно до статті 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 zdnia27
Квітень 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних
а також про вільний потік таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (4.5.2016 L
119/38 Офіційний журнал Європейського Союзу (PL)
Повідомляю, що:

1. Розпорядником персональних даних є Молодіжний будинок культури No2 з місцезнаходженням
Bytomiu, Ks. J. Popiełuszki9, телефон: 32/2812-173 e-mail: sekretariat@mdk2.bytom.pl
2. Контактні дані спеціаліста із захисту даних - IODUrządMiejski Bytomul. Smolenia 35
41-936 електронна адреса: iod_edu@um.bytom.pl

3. Персональні дані, що обробляються Адміністратором:
а) згідно з положеннями ст. 6 (1) (1) (9) (2) для мовлення
Стаття 9 (1) GDPR з метою виконання зобов’язань, покладених на Адміністратора як
виконання виховних, дидактичних та виховних завдань, гарантуючи учнів
збереження та виконання обов'язку щодо заповнення та зберігання документації
хід навчальної, виховної та доглядової діяльності на основі нормативних документів
зокрема, Закон про дорогу від 14 грудня 2016 р., Закон про освіту, Закони від 7 вересня 1991 р.
система освіти, день законів 15 квітня 2011 освітня інформаційна система, день законів 27
Жовтень 2017 фінансування глобальних завдань, виконавчі постанови закону
зокрема, розпорядження Міністра національної освіти від 25 серпня 2017 р. про
спосіб ведення державних дитячих садків, шкіл та документування курсу
навчальна, виховна та доглядова діяльність та види цієї документації,
б) на підставі згоди ст. 6 (1) (а) GDPR для обробки інших даних; зображення,
участь у конкурсах, конкурсах, які організовують молодіжні будинки культури, у тому числі контактні
з одним із батьків/законним опікуном

4. Категорії одержувачів персональних даних: суб'єкти стосовно права/обов'язку на
на підставі законодавчих положень суб'єкти обробки, які виконують завдання від імені Адміністратора,

суб’єктів у зв’язку з виконанням Адміністратором укладених договорів;
5. Персональні дані будуть оброблятися до тих пір, поки ви відвідуєте заклад і для цих цілей
архівувати відповідно до Єдиного матеріального переліку справ;
6. Особа, на яку ми маємо право доступу до її даних і закону
виправляти, вимагати видалення даних та обмежувати обробку, право на передачу
дані, право на заперечення та право на подання скарги до контролюючого органу -
Президента Управління захисту персональних даних, Stawki 2, 00-193 Варшава, коли встановлено, що

обробка персональних даних, пов’язаних із порушенням загальних положень Регламенту
захист персональних даних від 27 квітня 2016 року.
(EU 2016/679);
7. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку.
персональні дані не охоплені;
8. Персональні дані не підлягають рішенню, яке ґрунтується на автоматизованій обробці,
в тому числі профілювання;

9. Дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію;
10. Надання персональних даних є добровільним, якщо надані дані випливають з нормативних актів

Наслідком ненадання персональних даних буде видалення
нарахування з обліку зборів молодіжного будинку культури.
Надання особистої інформації є добровільним.


