
 

ЗАЯВКА УЧАСТІ У ЗАНЯТТЯХ, ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ У MUZEUM AK  

В РАМАХ АКЦІЇ  «КРАКІВ РАЗОМ. ІНТЕГРАЦІЯ. СВЯТА.» 

 

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 ст. 7 закону. 1 розпорядження Європейського парламенту та  Ради 

Європи (UE) 2016/679 від 27 квітня 2016 р у справі охорони фізичних осіб у 

зв’язку з обробкою персональної інформації, і  у справі вільного поширення 

потоку таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) (ОВ 
L 119 від 04.05.2016, с. 1 та 127 від 23.05.2018, с. 2), підтверджую, що даю  згоду на 
обробку моїх персональних даних фондом Internationaler Bund Polska;яка 

знаходиться при al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, NIP 6762290123, KRS 

0000231494 та Музеєм Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila"у 

Кракові;що знаходиться при ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków; NIP: 

6762159179 моїх персональних даних, що наявні у заяві з метою уможливити 

участь у заняттях, що будуть проведені у рамках акції «КРАКІВ РАЗОМ. 

ІНТЕГРАЦІЯ. СВЯТО» 

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. Надання даних є добровільним, але без  їх надання, ви  чи ваша  дитина не зможе 

брати участь у заняттях. Музей Армії Крайової відповідає за фіксацію, організацію події та оприлюднення 

її у засобах масової інформації. Фонд збирає дані учасників і має право публікувати фотографії із занять 

для реклами наступних та як звіт проведеного заходу. Подробиці щодо обробки  даних МУзеєм Армії 

Крайової можна знайти за адресою: https://muzeum-ak.pl/ochrona-danych/ Подробиці, щодо обробки 

даних фондом можна знайти за адресою : https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-rodo/   

Дозвіл на використання та розповсюдження зображення: 

Згідно статті 81 постанови від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права   ви 

дозволяєте  безкоштовний запис та розповсюдження зображень своєї дитини (підопічного)  у вигляді 

фотографій зроблених в рамках проєкту  під назвою «КРАКІВ РАЗОМ. ІНТЕГРАЦІЯ. СВЯТА», організованого 

через Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila"  в Кракові ; розташованого на вул.. Wita 

Stwosza 12, 31-511 Kraków; NIP: 6762159179.Крім того, ви розумієте, що вільна згода на запис і 

розповсюдження  зображення також включає використання, запис, розмноження, копіювання, 

розповсюдження, обробку, розробку та відтворення зображення будь-якою технікою чи будь-яким 

носієм з метою видання для зазначених цілей. Використання зображення відповідно до змісту цього 

документа не порушує особистих прав та інших прав третіх осіб 

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

Я заявляю, що даю згоду на вищезазначене без часових обмежень, зокрема згода охоплює період 

після закінчення участі у заняттях. Передача цього дозволу та всіх пов’язаних з ним прав третій особі чи 

організації не потребує моєї попередньої згоди на таку діяльність і є безкоштовною. Даю згоду на 

безоплатне використання фотографій моїх/моєї дитини/підопічного в рекламних матеріалах Музею Армії 

Крайової та на сайтах: www.muzeum-ak.pl, та профілі закладу в соціальних мережах. Заявляю, що 

ознайомився з положенням та розкладом занять на даний день, розміщеними на сайті www.muzeum-

ak.pl i  приймаю його умови. 

Дата: Читабельний підпис дорослих осіб  / родичів/ 

опікунів 

…………………………… ………………………………………… 
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