Декларація про участь у програмі "Грай з нами" - видання Грайся проект
популяризації здорового способу життя серед дітей 1-3 класів та інтеграція з українськими учнями.
1.
a)
b)

Я, що нижче підписа(на)ний ......................................................................................................
добровільно заявляю про участь дитини в проекті "Грай з нами"
Так
Ні
Даю згоду на обробку персональних даних дитини (прізвище та ім'я),
………………………
………………………………
Назва школи ………….………………………………………,
Клас
………………………………………………….
законним опікуном якого я є у зв'язку з участю в проекті "Грай з нами"
Так

2.




3.

Ні

Даю згоду на фото- та відеозйомку дитини під час проекту "Грай з нами". Згода також поширюється на використання
зроблених матеріалів і фотографій, зокрема для публікацій, надання в ЗМІ, тиражування, відтворення, трансляції або
передачі, а також разом із зображеннями інших людей, записаними в рамках реалізації діяльність проекту, матеріали,
які використовуються для популяризації освітньої діяльності та промоції міста Гдиня, яку проводить Гданський
спортивний центр, шляхом розповсюдження зображення в:
електронні засоби масової інформації, зокрема на веб-сайтах і в соціальних мережах Гданського спортивного центру,
Ґміни міста Гдиня, наприклад Facebook;
преса і телебачення, брошури, листівки, журнали та ін.
Дана згода на використання зображення не обмежена ні часом, ні територією. Згода на використання зображення
надається безкоштовно.
Так
Ні
Даю згоду на участь дитини в тестах фізичної підготовки згідно Кшиштоф Зухора провів на замовлення Гдинського
спортивного центру з кваліфікованими тренерами обробку даних здоров’я дитини, таких як результати тестів на стрибки,
гнучкість, координація, сила та витривалість м’язів живота, а також оцінка рівня фізичної підготовки дитини.
Так

Ні

* будь ласка, виберіть відповідний
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Відповідно до ст.13 абзац1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. щодо захисту
фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46 /
EC, надалі іменованої як GDPR, ми хотіли б повідомити вам, що:
1. Адміністратором персональних даних в обсязі, що випливає з цієї заяви, є Гданський спортивний центр з місцем
розташування в Гдині (81-538) на вул. Олімпійська 5/9.
2. З адміністратором можна зв’язатися через уповноваженого із захисту даних, призначеного директором підрозділу,
написавши на таку адресу: iod@gdyniasport.pl або Гдинський спортивний центр, вул. Олімпійська 5/9, 81-536
Гдиня.
3. Пан/пані, ваші персональні дані будуть оброблені, щоб дати можливість дитині взяти участь у Програмі "Грай з
нами". Підставою для обробки персональних даних є ст. 6 розділ 1 літ. ЗРЗД (Загальний регламент про захист даних)
4. Персональні дані дитини оброблятимуться у зв’язку з участю у Програмі "Грай з нами" в обсязі та на умовах,
зазначених у змісті декларації. Підставою для обробки персональних даних є ст. 6 розділ 1 літ. ЗРЗД (Загальний
регламент про захист даних) 9 розділ2 літ. ЗРЗД (Загальний регламент про захист даних)
5. Ми будемо обробляти персональні дані дитини у сфері іміджу на підставі окремої згоди з метою просування
Програми "Грай з нами", промоції Ґміни міста Гдиня та Гдинського спортивного центру (на основі ст. 6 розд. 1 літ.
ЗРЗД (Загальний регламент про захист даних) Надання згоди щодо зображення не є обов’язковим для участі в
Програмі.
6. Надання персональних даних не є обов’язковим, але необхідним для участі в Програмі .

7.

Персональні дані про вас і вашу дитину, включно з їх зображенням, можуть бути надані Гдинським спортивним
центром особам, які мають право їх отримувати відповідно до закону, а також особам, які беруть участь у підготовці
та реалізації проекту, наприклад компаніям, які виробляють кіноматеріали та фото, суб’єктів, що надають технічне та
організаційне забезпечення, медичних осіб у виконанні необхідних завдань за проектом. Крім того, зображення
дитини та її дані, такі як ім’я, школа, вік, будуть доступні в офіційних акаунтах адміністратора та Гміні міста Гдиня в
соціальних мережах, напр. Facebook Irleand Limited.Таким чином, дані можуть бути передані до Сполучених Штатів
Америки, де діють інші положення щодо захисту персональних даних, які, зокрема, можуть не забезпечувати
належного рівня захисту. Персональні дані будуть передані Facebook на свої сервери для створення резервної копії
та для цілей, пов’язаних із роботою веб-сайту.
8. Персональні дані, що містяться в цій формі, а також матеріали, що містять зображення дитини, будуть оброблятися
під час публікації зображення або до моменту відкликання згоди, а потім протягом періоду, що випливає з
положень законодавства (можливі претензії, архівування). Дані про виконання випробувань зберігатимуться до 5
років з моменту завершення проекту та його підсумків, а потім зберігатимуться відповідно до правил архівування.
9. Пане/пані, ви маєте право на доступ до даних і право виправляти, видаляти та обмежувати обробку. Якщо обробка
персональних даних ґрунтується на згоді, ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час. Це відкликання не
впливає на відповідність обробки чинному законодавству, яка була здійснена на основі згоди до її відкликання.
10. Пане/пані, ви маєте право подати скаргу до президента Управління із захисту персональних даних, якщо він вважає,
що обробка персональних даних порушує положення ЗРЗД (Загальний регламент про захист даних).
11. Адміністратор не прийматиме автоматизованих рішень, у тому числі рішень, що виникли в результаті профілювання
* на основі наданих персональних даних.
* Профілювання – будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у використанні персональних
даних для оцінки певних особистих факторів фізичної особи, зокрема для аналізу чи прогнозування аспектів роботи,
економічного становища, здоров’я, особистих уподобань цієї фізичної особи. , інтереси, надійність, поведінка,
місцезнаходження чи рух.

………………………………………………………………………..
Місце / дата та підпис одного з батьків або законного опікуна

