
 

ЗАЯВА 

Заявляю, що я/ми, який/яка/які підписалися 

нижче,………………………………………………………… погоджуюся(ємось) або не 

погоджуюся(ємось) на безкоштовне використання зображення: 

 своєї 

 моєї дитини ……………………………………………………………в обсязі форм 

публікації згідно з наведеною нижче таблицею (будь ласка, виберіть в таблиці 

параметри, які ви вибираєте). 

Ця згода включає, зокрема, публікацію образу: 

[    ] ТАК        [     ] НІ – на інтернет-сторінках, що ведуться компанією Адміністраторa 

та навчальними закладами, які до неї відносяться 
[    ] ТАК       [     ] НІ – в соціальних мережах, які веде компанія Адміністраторa 

та навчальними закладами, які до неї відносяться 
[    ] ТАК        [     ] НІ – у рекламних матеріалах, що використовуються для просування 

діяльності компанії Адміністраторa (зокрема, листівки, папки, плакати, рекламні фільми, 

плакати) 

[    ] TAK        [     ] НІ – на настінних дошках, газетах, інформаційних табло 
Обробка полягатиме у публікації зображення у формах і каналах, на які поширюється згода. 

 

………………………..……..……..………… 

(підпис(и) особи, що надає згоду) 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

1. Контролером наданих персональних даних є Zespół Szkolno- Przedszkolny w Napachaniu 

(далі: «Адміністратор»), зареєстрований за адресою Napachanie, ul. Poznańska 26, 62-090 Napachanie 

адреса електронної пошти: sekretariat.napachanie@zsp-napachanie.pl 

2. Функцію інспектор із захисту даних виконує Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

3. Ваші персональні дані у вигляді зображення будуть оброблені та доступні для просування діяльності 

та досягнень Контролера на підставі вашої згоди відповідно до ст. 6 абз.1а) RODO, згідно з таблицею 

вище; 

4. Одержувачами персональних даних будуть фізичні особи та суб'єкти, з якими укладені відповідні 

договори обробки персональних даних, та навчальний заклад, яким керує Контролер, де навчається 

ваша дитина 

5. Персональні дані будуть оброблятися до моменту відкликання згоди; 

6. Ви маєте право вимагати від Контролера доступ до персональних даних, що стосуються особи, до 

якої вони відносяться, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, перенесення даних. 

7. 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; 

8. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто до Голови управління з питань захисту 

персональних даних; 

9. Дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, зокрема профілюванню. 

10.  Персональні дані можуть передаватися країнам поза межами Європейської економічної зони або 

міжнародним організаціям.   
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