
                КАРТКА УЧАСНИКА МАЙСТЕР-КЛАСІВ 
„ЛІТНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ.  

СУСІДСЬКА ДОПОМОГА” 
 
 

№. Зміст Заповнюється батьком/законним опікуном неповнолітнього 
учасника 

1. Назва та дата занять 
літні майстер-класи 

у період: 27 червня 2022 року - 01 липня 2022 року  
з 10.00 - 14.00 

2. Ім'я та прізвище учасника  

3. Nr PESEL учасника  

4. Адреса учасника  

5. Прізвище, ім’я  
Батьків/Опікунів учасника  

6. Адреса  
Батьків/Опікунів учасника  

7. Номера телефонів 
Батьків/Опікунів учасника  

8. Заяви: 

1. Учасник не має протипоказань за станом здоров'я для участі 
в майстер-класах. 
2. Я надав всю відому мені інформацію про учасника, яка може 
допомогти у наданні належної допомоги. 

9. 
Я даю згоду на те, щоб учасник 
самостійно повертався додому 

після закінчення занять. 
TAK / НІ *) 

10. 

Даю згоду на медичне 
обслуговування учасника 

у ситуації, що вимагає 
невідкладних дій. 

TAK / НІ *) 

*) – закреслити непотрібне 
 
 
 
Інформація для респондента: 
1. Розпорядником персональних даних, що містяться в цій картці учасника занять, є міський центр культури ім. Генріка 
Біста, який знаходиться в Руді Шльонській, за адресою Niedurnego 69. 
2. Персональні дані були зібрані з метою підтвердження участі в заняттях, що проводяться в міському центрі культури, для 
видачі документів, що підтверджують оплату, для можливості контакту з поточних питань (наприклад, повідомлення про 
зміну дат занять). 
3. Очікуваними одержувачами даних можуть бути: 
3.1. організації, які організовують заходи, в яких братимуть участь люди, які беруть участь у заняттях. 
3.2. інші суб'єкти, яким розкриття даних буде необхідним для забезпечення життєво-важливих інтересів цих осіб. 
4. Ви маєте право отримати доступ до своїх даних та виправити їх відповідно до положень Закону про захист персональних 
даних. 
5. Дані надаються добровільно, немає зобов'язань щодо надання персональних даних, що випливає з положень 
законодавства. 
Я прочитав вищезазначену інформацію та згоду на обробку персональних даних, наведених у Картці учасника занять, у 
вищезазначених цілях. 
 

………………………………………………………………………………… 
(підпис респондента) 

 
Заява 

Я даю згоду на безкоштовний запис та публікації зображень моєї дитини* (у вигляді фотографій та кіноматеріалів) які 
створені міським центром культури під час проведення майстер-класів, відповідно до ст. 81, розділ 1 Закону від 4 лютого 
1994 року про авторське право та суміжні права (зведений текст, Journal of Laws 2017, п. 880) У той же час я заявляю, що 
моя згода поширюється на фотографії та кіноматеріали, що представляють зображення, що документують усі форми 
занять та заходів, організованих міським центром культури, і що розповсюдження зображення міського центру культури у 
вигляді фотографій або кіноматеріалів може здійснюватися без обмежень у часі, за допомогою будь-якого засобу. 
 

………………………………………………………………………………… 
(підпис респондента) 

Дата i підпис ……………………….………. 


