
   

Фінансується Програмою Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна  2014-2020 

Згода на використання персональних даних (діти) 
Відповідно до ст.13 ст. 6 (1) (а) і ст. 9 (2) (a, h) Регламенту щодо захисту загальної інформації від 27 квітня 2016р. 
(Журнал права ЄС L 119 від 4 травня 2016р.), надаю згоду на використання зображення та персональних даних 
мого сина/дочки/підопічного/ї
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 (ім’я та прізвище) ................................................................................ та погоджуюся 

з обробкою його/її персональних даних: ім’я та прізвище, країна, місто, номер паспорта, дата народження, 
ідентифікаційний номер, підпис, голос та зображення, особливі вимоги харчування та інші потреби (наприклад, 
пов’язані з інвалідністю) – адміністратором: Адміністрація Маршалка Підкарпатського воєводства, що 
знаходиться за адресою: 35-010 Rzeszów, Cieplińskiego Av., 4 - для участі в освітній кампанії для шкіл у рамках Дня 
Європейської співпраці 2019 (ECDay 2019) та для підготовки звітної документації відповідно до вимог Програми. 
Згода на використання зображення і голосу включає використання, запис та відтворення фотографій/відео, 
зроблених під час ECDay 2019, з використанням будь-якого медіа-ресурсу, для цілей, пов’язаних із промоцією 
Програми згідно з чинним законодавством, включаючи публікації у газетах, періодичних виданнях, журналах, 
альбомах, електронних публікаціях, на інтернет-сторінках, виставках, конкурсах тощо. Я погоджуюсь, що 
результати його/її роботи (відео, зображення, тексти тощо) виготовлені протягом ECDay 2019, можуть 
використовуватись у такий самий спосіб. Водночас я відмовляюся від моїх прав, пов’язаних із перевіркою 
і затвердженням кожного наступного використання фотографій/відео з його/її зображенням/голосом. Я також 
підтверджую, що мене було проінформовано про право у будь-який час відкликати свою згоду на обробку 
його/її згоду персональних даних. Відкликання згоди не відміняє правомірності обробки даних, яка вже 
проводилася на основі даної згоди до моменту її відкликання.
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Дата і місце        ім’я та прізвище (батько/мати/офіційний опікун)      підпис  
 
…………………………………..        ......................................................................              ......………….........…….. 
Дата і місце        ім’я та прізвище (батько/мати/офіційний опікун)    підпис  
 
…………………………………..        ......................................................................   ......………….........…….. 
 

Інформаційна довідка 
Відповідно до статті 13 Регламенту щодо захисту інформації 

від 27 квітня 2016р. (журнал права ЄС L 119 від 4 травня 2016р.), 
доводимо до Вашого відома наступне: 

1) Адміністратором Ваших персональних даних є  Адміністрація Маршалка Підкарпатського воєводства, що 
знаходиться за адресою: 35-010 Rzeszów, Cieplińskiego Av., 4 Контактні дані інспектора охорони персональних 
даних: ел. пошта: iod@podkarpackie.pl, тел. +48 177476709, поштова адреса: Адміністрація маршалка 
Підкарпатського воєводства, також  можна звертатись безпосередньо в Адміністрацію Маршалка. 

2) Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою організації освітньої кампанії для шкіл у рамках Дня 
Європейської співпраці 2019 (ECDay 2019) та для підготовки звітної документації відповідно до вимог Програми 
згідно статті 6 (1)(a) і ст. 9 (2) (a, h) Регламенту. 

3) Ваші персональні дані можуть бути надані виключно організаціям, уповноваженим відповідно до законодавства: 
Адміністрація маршалка Підкарпатського воєводства, Центр Європейських Проектів та його субпідрядники, 
Європейська Комісія, Спільний Технічний Секретаріат та Жешівське Представництво Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020,  підрядник з організації заходу та його субпідрядники.  

4) Ваші персональні дані зберігатимуться протягом 5 років від дати балансового платежу по Програмі 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.  

5) Ваші персональні дані не будуть використовуватись для цілей профілювання. 
6) Ви маєте право отримати доступ до Ваших персональних даних з метою поправок, усунення, обмеження 

використання, оскарження використання, а також відкликати згоду на використання даних у будь-яких момент 
відповідно до чинного законодавства. 

7) Ви маєте право подати скаргу на ім’я Президента Бюро захисту персональних даних. 
8) Надання персональних даних є необов'язковим, але відмова від надання необхідних даних не дозволить 

здійснити судовий розгляд Адміністратора і виконати завдання, необхідні для організації участі в освітній 
кампанії для шкіл в рамках Дня Європейської співпраці 2019.  

                                            
1 Непотрібне закреслити 
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 Обов’язковою є згода обох батьків/офіційних опікунів, окрім випадків смерті одного з них або позбавлення/передачі батьківських прав 


