ЗАЯВА НА ПРИЙОМ ДИТИНИ З УКРАЇНИ
ДЛЯ ЗАНЯТЬ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ «175» у 2022/2023 РР.
ЗАУВАЖЕННЯ! Заява від імені неповнолітнього кандидата подається батьком/законним опікуном/особою з
прийомною опікою над дитиною.
ВИБРАНІ ФОРМИ КЛАСІВ (назви студій або команд)
1.
2.
3.
4.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КАНДИДАТА
Ім'я
Прізвище
Дата народження
Адреса проживання кандидата

PESEL (за відсутності PESEL – серія та номер
паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу):
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ БАТЬКА/ЗАКОННОГО ОПІКУНА
Ім'я матері або законного опікуна

Ім'я батька або законного опікуна
Адреса проживання (включаючи
поштовий індекс):
Номери телефонів батьків/законних опікунів
кандидата:
Номер телефону кандидата:
Адреси електронної пошти батьків/законних
опікунів кандидата:
ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАЯВНИКА
Зміст заяви
Усвідомлюючи кримінальну відповідальність у разі надання неправдивих
даних, заявляю, що дані, що містяться в заяві, є правдивими.
Заявляю, що стан здоров'я кандидата дозволяє йому брати участь у заняттях.

Розбірливий підпис заявника

Відповідно до Регламенту 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27
квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних
даних та про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС
(4.5.2016 L 119/38 Офіційний журнал ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PL):

1) я даю згоду на обробку персональних даних, що містяться в заяві;
2) Даю згоду на публікацію імені та прізвища кандидата у списку
кваліфікованих та некваліфікованих осіб для занять та у списку осіб,
допущених та не допущених до занять.
У той же час, я визнаю, що:
1) адміністратором персональних даних, що містяться в заяві, є
директор Позашкільної робочої групи «175» з зареєстрованим офісом
у Варшаві, вулиця Грущинського, 12;
2) 1) зв'язатися зі співробітником із захисту даних у Позашкільному
робочому центрі «175» можна за адресою електронної пошти:
dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl.
3) 2) персональні дані, що містяться в заяві, будуть оброблятися на
підставі статті 6(1)(.c Загального регламенту про захист даних, з
метою виконання завдань, зазначених у Законі від 14 грудня 2016
року. Право на освіту (Журнал законів 2017 року, п. 59), тобто набір
на заняття, що проводяться в Центрі молодіжної культури в Ополі;
4) 1) персональні дані, що містяться в заявці, будуть зберігатися
протягом періодів, зазначених в Єдиному фактичному списку Файлів;
5) 1) батьки неповнолітніх кандидатів і повнолітні кандидати мають
право вимагати від адміністратора доступ до персональних даних,
право виправляти, видаляти або обмежувати обробку;
6) батьки неповнолітніх кандидатів та повнолітні кандидати мають
право подати скаргу до наглядового органу, тобто президента Офісу
захисту даних; 7) надання персональних даних є обов'язковим в
обсязі, передбаченому Законом від 14 грудня 2016 року. Закон про
освіту (Журнал законів 2017 року, п. 59).
Відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право і суміжні
права (Журнал законів 2019 року, пункт 1231), у разі прийняття кандидата на
заняття я даю згоду на публікацію зображення кандидата на сайті
Позашкільної робочої групи «175» у Варшаві та в рекламних матеріалах
установи
У разі прийняття кандидата на заняття я згоден / не згоден (видалити в міру
необхідності) на його самостійне повернення додому після кожного
закінчення занять в Центрі позашкільної роботи «175» у Варшаві (стосується
лише неповнолітнього кандидата).
ЗАУВАЖЕННЯ! Заповнена та підписана заява подається до секретаріату ОПП «175» вул..
Gruszczyńskiego 12 або надіслати електронною поштою на: opp175@edu.um.warszawa.pl

…………….……………………………………………………………
Розбірливий підпис батька/законного опікуна
………………………………..
Дата подачі заявки :
(секретар)

……………………………………………..
Рішення директора ОПЗ «175»
Щодо вступу на заняття:

