
Додаток № 2

 ФОРМА ЗАЯВИ НА ЗАНЯТТЯ МДК
у 2021 / 2022 навчальному році

(просимо заповнювати друкованими літерами)

ГУРТОК.......................................................................................................................................
(вписати назву гуртка і групу занять/вікову категорію)

…...................................................................................................................................................
                           (Прізвище кандидата)                                (Ім’я кандидата)

…...................................................................................................................................................
  (Дата народження)            (Номер ПЕСЕЛЬ, у випадку відсутності- серія і номер паспорту
                                                           або інший документ, котрий підтверджує особу )

…...................................................................................................................................................
(Імена та прізвища батьків/законних опікунів*, якщо кандидат повнолітній – імена батьків)

…...................................................................................................................................................
Адреса проживання батьків i кандидата/якщо кандидат повнолітній,адреса місця

проживання  кандидата*
   (Місцевість)                              (Індекс)                        (Вулиця) Номер будинку/квартири)

…...................................................................................................................................................
(адреса e-mail, номер телефону батьків кандидата/ якщо кандидат повнолітній, адреса e-mail,

номер телефону кандидата*)

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

Виражаю згоду на участь моєї дитини у заняттях вищезгаданих гуртках, як в  MDK, так поза
його межами.

…...................................................................................................................................................
Підпис батьків/опікуна законного / якщо кандидат повнолітній, підпис кандидата*

Інформаційне зобов'язання

Інформація про обробку персональних даних відповідно до ст. 13 п.(1) та (2) Розпорядення  Європейського Парламенту та
Ради (ЄС) 2016/679  від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне
переміщення таких даних, та скасування Директиви 95/46 / WE (Загальний регламент про захист даних), Журнал законів
EU.L.2016.119.1 - далі: PODO)

1.  Адміністратором оброблених  даних  у  рамках  процесу набору є  Молодіжний культурний  центр  у
Хелмі (адреса: Pocztowa 41, 22-100 Chełm, тел. 82 565 21 57)

2. Зв'язок із Уповноваженим із захисту даних можливий за допомогою електронної пошти за адресою
inspektor@cbi24.pl або письмово на адресу Адміністратора.

3. Персональні дані кандидатів та батьків чи законних опікунів кандидатів оброблятимуться  з метою
ведення процедури прийому, про котрий йдеться у ст. 144 Закону «Про освіту» (Законотворчий журнал
за 2018 р., ст. 996 із змінами) відповідно до ст. 6 п. 1 літ. c РОДО, у зв'язку зі ст. 149 та 150 Закону про
від 14 грудня 2016 року.
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4.  Одержувачем  персональних  даних,  що  містяться  у  заявці,  може  бути:  уповноважений  суб'єкт  ІТ-
послуг, що надає та обслуговує систему підбору персоналу на підставі договору на обробку даних. Дані
можуть бути розкриті уповноваженим особам та діючим за вказівкою адміністратора.

5. Персональні дані не будуть передані до третьої країни або міжнародної організації.

6. Дані зберігатимуться протягом строку, зазначеного у ст. 160 Закону про освіту, яка передбачає, що
особисті  дані  кандидатів,  зібрані  для  цілей  процедури  набору,  і  документація  процедури  набору
зберігаються  не  довше,  ніж  до  закінчення  періоду,  протягом  якого  учень  відвідує  цю  громадську
установу,  а  особисті  дані  кандидатів,  що  не  пройшли  відбір,  зібрані.  з  метою  процедури  набору,
зберігаються протягом одного року, за винятком випадків, коли до адміністративного суду була подана
скарга на рішення директора та розгляд не було завершено з остаточним судженням. 

 7.  Батьки  або  законні  опікуни  кандидата/повнолітній  кандидат  мають  право  отримати  доступ  до
персональних даних кандидата, вимагати їх виправлення або видалення. Крім того, вони мають право
вимагати обмеження обробки у випадках,  визначених ст.  18  RODO і  право на видалення даних,  яке
застосовується тоді, коли є одна з умов, зазначених у ст. 17 п. 1 RODO.

8. У рамках процесу прийому  дані не обробляються на підставі ст. 6 п. 1 літ. e) або f) РОДО, тому право
на заперечення відповідно до ст. 21 RODO не застосовується.

9. Єдиною правовою підставою для обробки даних у процесі прийняття є ст. 6 п. 1 літ. c) RODO, немає
права передавати дані відповідно до ст. 20 RODO. 

10. Під час обробки даних для цілей процесу прийняття відбувається не лише автоматизоване прийняття
рішень або профілювання, зазначені у ст. 22 п. 1 і п. 4 RODO – жодні рішення щодо допуску до закладу
не приймаються автоматично та не створюються профілі кандидатів. 

 11. Батьки або опікуни кандидата, у разі підозри, що обробка даних під час прийому  порушує чинне
законодавство, мають право подати скаргу до контролюючого органу, відповідно до ст. 77 RODO, коли
вони вважають, що обробка їхніх персональних даних порушує положення RODO. У Польщі наглядовим
органом є президент Управління захисту персональних даних (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), і якщо в
майбутньому буде створено інший наглядовий орган, цей орган буде розглядати скаргу.

     12. Надання персональних даних, що містяться у змісті заяви, та додавання відповідних       
документів є обов’язковими та ґрунтується на нормах Закону про освіту.

Ім’я та прізвище обидвох батьків /законних опікунів

………………………………………………..…………………………

Хелм, дата..........................................................
 

 Непотрібне викреслити   
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