
* видалити відповідно до необхідності 

ЗАЯВА НА ВХІД НА ЗАНЯТТЯ 
В МОЛОДІЖНОМУ БУДІ КУЛЬТУРИ 

(заповнюється батьком/опікуном неповнолітнього кандидата) 

 

……………………………………………………………………… народився ………………………..  у ………………………………….. 
        (ім'я та прізвище кандидата) 

школу: ……………………………………………………………………………………….. клас: ………………………………………….. 

Номер PESEL кандидата 

           

 

Заявлена участь у заняттях: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Адреса батьків та кандидата: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(ПРИМІТКА - якщо зареєстрована адреса відрізняється від вашої домашньої адреси, додайте, будь ласка) 
 
Прізвища та імена батьків (опікунів) 

мати дитини - ……………………………………....................... кінцевий телефон ………………………………………… 

електронна пошта: ……………………………………………………… 

батько дитини - ………………………………………………………… кінцевий телефон 

………………………………………… 

електронна пошта: ……………………………………………………… 

Я згоден / не * згоден на повернення мого сина / дочки / підопічного * додому після занять у 

МДК. 

Я несу повну відповідальність за його безпеку, коли повертаюся додому самостійно. 

................................................................................................................................................................... 

Інформація про особу (осіб), яка забирає дитину після закінчення заняття. 

 

Плоцьк, на ……………………………….. 

 
……………………………………………………………………… 

 (розбірливий підпис батьків/опікуна) 

 

 



Попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 233 КК, заявляю, що надані дані 

відповідають фактичним обставинам (тобто Законодавчий журнал 2020, ст. 1444 із 

змінами). 

 

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 

27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та 

про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC 

(Персональний регламент про захист даних): 
 

1. Розпорядником персональних даних, що обробляються, є Молодіжний будинок 

культури. Król Maciusia Pierwsze із місцезнаходженням: вул. Тумська 9а у Плоцьку. 

2. Ви можете зв’язатися з інспектором із захисту персональних даних, написавши на 

електронну адресу: ido@zjoplock.pl або контактні дані інспектора із захисту 

персональних даних можна отримати в Молодіжному культурному центрі. 

3. Персональні дані, що містяться в декларації, будуть використані з метою здійснення 

порядок прийому на роботу згідно із Законом про освіту від 14 грудня 2016 року (тобто 

Законодавчий журнал від 2020 року, ст. 910 із змінами). 

4. Одержувачами персональних даних будуть лише особи, уповноважені на отримання 

персональних даних на підставі нормативно-правових актів. 

5. Персональні дані зберігатимуться протягом строку, передбаченого ст. 160 Закону 

про освіту від 14 грудня 2016 року (тобто Законодавчий журнал 2020, ст. 910 із 

змінами). 

6. Кожен має право вимагати від адміністратора доступу до своїх персональних даних, 

їх виправлення, обмеження обробки або право заперечувати проти обробки. 

7. Кожен має право подати скаргу до контролюючого органу. 

8. Обов'язок надання персональних даних випливає зі ст. 153 абзац. 4 Закону від 

14.12.2016 Закон про освіту (тобто Законодавчий журнал 2020 року, ст. 910 із 

змінами); наслідком ненадання персональних даних буде неможливість набору. 

 

 

Плоцьк, на ……………………………….. 

 
……………………………………………………………………… 

 (розбірливий підпис батьків/опікуна) 

 
 


