
Повітовий Центр Позашкільної Роботи „ART”          
вул. Трауґутта 11, 43-502 Чеховиці-Дзедзиці                                                       
тел./факс (032) 215 32 97
www.popp-art.eu

  ДЕКЛАРАЦІЯ БАТЬКІВ / ОПІКУНА

Я даю згоду на участь моєї дитини ......................................................................................
         /ім’я та прізвище/

в командних / гурткових заняттях………...……………………………………………………..……..........

під керівництвом вчителя ………………………………………………..................................................

в терміні (день тижня, година)…………………………………………………………………………….

в Повітовому Центрі Позашкільної Роботи „ART” в місті Чеховиці-Дзедзиці (зазначити місце занять)

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

в навчальному році…………………………………………………………………………………………..

Інформація про дитину  :  

Адреса проживання..............................................................................................................................................

PESEL........................................... Дата і місце народження..............................................................................

Імена та прізвища батьків / опікунів ...............................................................................................................

Телефон одного з батьків / опікуна........................................................................................................

Електронна адреса одного з батьків / опікуна…………………….………………………………………..

Додаткова інформація про дитину, яку повинен знати вчитель (хвороби, протипоказання щодо стану

здоров’я дитини, фізичних навантажень, труднощів у вихованні тощо) 

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

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

Я даю згоду  на самостійне  повернення дитини після  занять /  Я гарантую,  що дитину після
занять забере хтось з дорослих (викреслити непотрібне) 

             ................................................................
                                                                                                                                         підпис одного з батьків / опікуна

   
Я підтверджую / не підтверджую цілодобове страхування дитини від нещасних випадків в школі 
(назва школи) ..................................................................................................................
(викреслити непотрібне)

................................................................
                                                                                                                                       підпис одного з батьків / опікуна

Про звільнення дитини з занять я повідомлю вчителю особисто.

………………………………………….
                                                                                                                                          підпис одного з батьків / опікуна

 Просимо  повернути  повністю  заповнену  декларацію  (  обидві  сторінки  )  
протягом  7  днів  у  зв'язку  з  необхідністю  передачі  документації  до
Секретаріату  Повітового  Центру  Позашкільної  Роботи  „ART”  /    захист  
персональних даних/.



                                                                ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ 

Я заявляю,  що даю згоду /  не  даю згоду на  реєстрацію зображення  моєї  дитини під  час  занять,
конкурсів, змагань, виставок та свят, які організовує Повітовий Центр Позашкільної Роботи „ART” та
використання цього зображення шляхом розміщення  фотографій  на веб-сайті,  у  профілі  закладу в
мережі  Facebook,  у  хроніках,  на  стінгазетах  та  рекламних  дошках,  у  місцевій  пресі  з  метою
інформування та популяризації Повітового Центру Позашкільної Роботи „ART”.
(викреслити непотрібне)
Юридична підстава  :  

1.  Закон Про авторське право та суміжні права (Законодавчий Вісник від 2006 року №90, поз. 
631 зі змінами).

2. Розпорядження Європейського Парламенту і Ради (UE) 2016/679 від 27  квітня 2016 р. Про
захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільного переказу таких даних
та виключення Директиви 95/46/WE – Загальне розпорядження щодо захисту персональних
даних.

Мене повідомили,  що видалення  зображення  моєї  дитини можливе лише з  профілю закладу  в
мережі Facebook і що адміністратором цих даних є мережа Facebook, а не директор закладу.

ІНФОРМАЦІЯ
Відповідно до ст. 12, 13 i 14 Розпорядження Європейського Парламенту і Ради (UE) 2016/679 від 27
квітня 2016 р. Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільного переказу
таких даних та виключення Директиви 95/46/WE (загальне розпорядження щодо захисту даних), далі –
RODO, інформуємо:
1. Адміністратором  в  суб’єкті  під  назвою  Повітовий  Центр  Позашкільної  Роботи  „ART”,  вул.

Трауґутта  11,  43-502  Чеховиці-Дзедзиці  є  Директор  Повітового  Центру  Позашкільної  Роботи
„ART”, тел. 322153297;

2. Визначено інспектора захисту даних, з яким можна зв’язатися за допомогою електронної пошти:
korzuch@infoic.pl 

3. Персональні дані обробляються з метою реалізації статутних завдань закладу, що випливають із
Закону від 14 грудня 2016 року Про освітнє право (Законодавчий Вісник від 2017 року, поз. 59 зі
змінами) на підставі ст. 6 абз. 1 літ. с RODO;

4. Отримувачами  персональних  даних  будуть  особи,  уповноважені  Адміністратором  до  обробки
персональних  даних  в  сфері  виконання  своїх  службових  обов’язків.  Персональні  дані  можуть
надаватися  іншим уповноваженим  суб’єктам  відповідно  до  юридичних  положень,  суб’єктам,  з
якими Адміністратор уклав договір щодо реалізації  своїх статутних дій,  а також суб’єктам, які
співпрацюють із закладом у сфері організації занять, екскурсій, конкурсів, змагань, виставок. 

5. Персональні дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для реалізації мети їх обробки
та виконання юридичних обов’язків, після чого будуть зберігатися протягом періоду та в межах
відповідно до юридичних положень – Закон від 14 липня 1983 року Про національних архівний
ресурс та архіви (Законодавчий Вісник від 2018 року, поз. 217 зі змінами) і виконавчих положень
до Закону. Декларації зберігатимуться протягом 5 років.

6. Ви  маєте  право  вимагати  доступу  до  своїх  даних,  виправляти,  видаляти  їх,  обмежувати  або
заперечувати проти їх обробки, а також право на перенесення даних.

7. Надання  даних  є  добровільним  і  Ви  не  зобов’язані  надавати  персональні  дані,  але  наслідком
ненадання  даних  є  відсутність  можливості  участі  дитини  у  заняттях  та  невиконання  інших
передбачених законом завдань із вищезазначеного закладу;

8. Особа,  якої  стосуються  дані,  має  право  подання  скарги  до  Голови  Управління  Захисту
Персональних  Даних,  якщо  вважатиме,  що  обробка  персональних  даних  порушує  положення
RODO.

9. Надані дані не будуть оброблятися в автоматизований спосіб, у тому числі без профілювання. 

………………………………………………….                                                                                     ………………………………………
                 місцевість, дата                                                                                                     підпис одного з батьків / опікуна


