
 

ЗАЯВКА УЧАСТІ У ЗАНЯТТЯХ, ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ У MUZEUM AK  

В РАМАХ АКЦІЇ „КРАКІВ СПІЛЬНО–ЛІТО В МІСТІ”  

 

I.         ДАНІ УЧАСНИКА: 
 

Ім’я та прізвище 

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

PESEL 

................................................................................................................................................................ 

 

II. Інформація про батьків/опікуна 
1. Iм’я та прізвище 

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

 

I. 2. Номер контактового телефону (який завжди є завжди включеним!) : 

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

 

III. Дані осіб, що можуть забрати дитину з занять (не стосується батьків чи опікунів 

зазначених вище): 

1. Iм’я та прізвище: 

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

2. Серія і номер підтверджуючого документу: 

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

 

IV. Дати занять:  

 

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

 



 

V. Анкета здоров’я учасника:   

1. Чи є дитина хронічно хворою? 
 

TAK / НІ 

Просимо зазначити, чим саме хворіє дитина 
 
 

2. Чи є у дитини алергія?  
 

TAK / НІ 

Просимо зазначити на що саме:  
 
 
 
 

3. Чи дитина має якісь рекомендації чи 
заборони щодо харчування? 
 
                          TAK / НІ 
 

Просимо зазначити які саме:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На підставі art. 7 ust. 1 розпорядження Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 у справі охорони 

фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональної інформації, підтверджую, що: 

Виражаю згоду на обробку моїх персональних даних фундацією Internationaler Bund Polska; 

злокалізованою при al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, NIP 6762290123, KRS 0000231494 та Музеєм Armii 

Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila"у Кракові; злокалізованого при ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków; 

NIP: 6762159179. Моїх персональних даних, що наявні у заяві з ціллю уможливити участь у заняттях, що 

будуть проведені у рамках акції «Краків разом – літо в місті».  

1. Ваші персональні дані у вигляді зображення будуть оброблені та доступні для просування діяльності 

та досягнень Контролера на підставі вашої згоди відповідно до ст. 6 абз.1а) RODO, згідно з таблицею 

вище; 

2. Одержувачами персональних даних будуть фізичні особи та суб'єкти, з якими укладені відповідні 

договори обробки персональних даних, та навчальний заклад, яким керує Контролер, де навчається 

ваша дитина 

3. Згода на обробку даних є добровольною, проте я усвідомлена,що без них я або моя дитина не 

можемо брати участь у заняттях 

4. Персональні дані будуть оброблятися до моменту відкликання згоди; 

5. Ви маєте право вимагати від Організатора доступ до персональних даних, що стосуються особи, до 

якої вони відносяться, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, перенесення даних. 

6. Згода на обробку зазначеного обсягу персональних даних є добровільною. Ви маєте право відкликати 

згоду в будь-який час, і це не впливатиме на законність обробки, яка була виконана на підставі згоди 

перед її відкликанням; 

7. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто до Голови управління з питань захисту 

персональних даних; 

8. Дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, зокрема профілюванню. 

9.  Персональні дані можуть передаватися країнам поза межами Європейської економічної зони або 

міжнародним організаціям.   

Крім того, я заявляю, що вільна згода на фіксацію та розповсюдження мого зображення також включає 

використання, запис, відтворення, копіювання, розповсюдження, обробку, розробку та тиражування 

зображення з використанням будь-якої техніки чи за допомогою будь-якого засобу з метою видання для 

зазначених цілей. Я заявляю, що використання зображення відповідно до змісту цього документа не 

порушує особистих прав та інших прав третіх осіб. 

Я заявляю, що фотографії були зроблені після попереднього повідомлення та з моєї згоди. 

Я заявляю, що даю згоду на вище зазначені дії, що можуть відбуватися без територіальних обмежень, 

зокрема згода також охоплює період після припинення участі у заняттях.  

Даю згоду на безкоштовне використання фотографій моїх / моєї дитини / підопічного в рекламних 

матеріалах Музею Армії Крайової та на сайтах Організаторів www.muzeum-ak.pl 

 

Я підтверджую, що ознайомився (-лась) з положенням та програмою занять на вибраний мною день, 

розміщеними на веб-сайті www.muzeum-ak.pl, і приймаю їх умови. 

Дата: Повний підпис дорослих учасників / 

батьків/опікунів 

…………………………… ………………………………………… 

 

http://www.muzeum-ak.pl/

