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Згода на обробку персональних даних (діти) 

Відповідно до ст. 13, ст. 6 п. 1 пп. а) та ст. 9 п. 2 пп. a) і h) Загального регламенту про захист 
персональних даних від 27 квітня 2016 р. Щоденник законів ЄС L 119 від 4 травня 2016 
року (GDPR), як законний опікун мого підопічного, я даю згоду на обробку персональних 
даних ……………………………………………………………… ………… .…. (ім’я та  прізвище дитини) в 
рамках використання її/його зображення Адміністратором – Центром європейських 
проєктів з юридичною адресою у Варшаві, вул. Доманєвська, 39А – для участі в 
художньому конкурсі та оформлення документації Програми відповідно до її правил. 
Згода на використання зображення включає використання, запис і відтворення 
фотографій/відео, зроблених під час промоційного заходу Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 на будь-якому носієві для цілей, 
пов’язаних з просуванням Програми відповідно до чинного законодавства, включаючи 
публікації в газетах, періодичних виданнях, періодичних журналах, папках, електронних 
публікаціях, веб-сайтах, виставках, конкурсах тощо. Я погоджуюся, що результати його/її 
роботи (твір мистецтва, підготовлений для конкурсу) можна використовувати таким же 
чином. Водночас я відмовляюся від прав, пов’язаних із контролем та погодженням 
кожного використання вищезазначеної фотографії чи фільму із зображенням моєї 
дитини. Крім того, я заявляю, що мене поінформували про те, що я маю право в будь-
який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних моєї дитини. 
Відкликання згоди не вплине на законність обробки, яка була здійснена на основі згоди 
до її відкликання.1  

…………………………………..        .................................................................           .........……............. 
місце і дата  ім’я та прізвище батька (матері)/законного опікуна 1. підпис 
 
…………………………………..        ......................................................................      .........……............. 
місце і дата  ім’я та прізвище батька (матері)/законного опікуна 2. підпис 

 
 

Інформація про обробку даних учасників конкурсу 

Відповідно до ст. 13 п. 1 і п. 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 
2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою 
персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 
95/46/ EC (Загальний регламент захисту даних - далі GDPR), повідомляю вам про 
наступне: 

1. Адміністратором персональних даних є Центр європейських проєктів, вул. 

Доманєвська 39A 02-672 Варшава, cpe@cpe.gov.pl, REGON: 141681456. 

 
1  Згода обох батьків/опікунів є обов’язковою, крім випадків смерті одного з них або 
позбавлення/передачі/відмови від батьківських прав.  
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2. З уповноваженим із захисту даних, Павлом Погожельським, можна зв’язатися за 

номером 888050176, електронною поштою: iod@cpe.gov.pl або в офісі 

адміністратора. 

3. Ваші персональні дані та персональні дані Вашої дитини, вказані у формі заявки, 

будуть оброблені для участі в конкурсі відповідно до ст. 6 п. 1 пп. і GDPR. 

4. Одержувачем персональних даних будуть суб’єкти, уповноважені їх обробляти 

відповідно до договору про довірення даних для вищезазначеної мети, і вони 

можуть бути передані суб’єктам, уповноваженим відповідно до закону. Дані також 

можуть бути передані співорганізаторам конкурсу. 

5. Персональні дані не будуть передані за межі Європейської економічної зони. 

6. Персональні дані зберігатимуться до моменту відкликання згоди або на підставі 

правил архівування. 

7. Ви маєте право на доступ до змісту своїх даних а також право виправляти, видаляти, 

обмежувати обробку, право передавати дані, право висувати заперечення, право 

відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки (якщо підстава 

для обробки відповідна), яка була зроблена на підставі згоди до її відкликання. 

8. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, якщо вважаєте, що обробка 

ваших персональних даних порушує положення загального положення про захист 

персональних даних або національні положення. 

9. Надання Вами персональних даних є добровільним, але необхідним для участі в 

конкурсі. 

10. Ваші дані не оброблятимуться ані автоматизованим способом, ані у формі 

профілювання 

 

Я ознайомилась/-вся з вищезазначеною інформацією та даю згоду на обробку Центром 
європейських проєктів персональних даних, поданих у формі заявки на участь у конкурсі, 
для участі у конкурсі моєї дитини до моменту відкликання згоди або на підставі правил 
архівування. 

 

 

…………………………………… 

            (дата і підпис батька(матері)/опікуна)
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