
 

ЗГОДА НА УЧАСТЬ В МАЙСТЕР-КЛАСАХ 

в Національному Музеї в Ґданську 

Філія НОМУС Новий Музей Мистецтва вул. Стефана Ярача 14, 80-863 Ґданськ 

 

Я, нижчепідписаний (а) 
                                                                                                                     (ім’я  i прізвище батьків або юр. опікуна) 

Я погоджуюся на участь моєї дитини 
                                                                                                                                                                           (ім’я  i прізвище дитини) 

В художніх заняттях в день  
                                                                                                                                                                           (дата) 

Контактні дані батька/матері або юр. опікуна  
                                                                                                                                                                           (номер телефону) 

Довірені особи, що можуть забирати дитину (просимо надати ім’я і прізвище, а також номер 

телефону): 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 
(дата і повний підпис батька/матері або юр. опікуна) 

 

Погоджуюся і несу відповідальність за безпеку дитину під час самостійного виходу з НОМУС - 

Новий Музей Мистецтва Філії Національного Музею в Ґданську після закінчення занять. 

Стосується дітей віком від 10 років.  

 

 
(дата і повний підпис батька/матері або юр. опікуна) 

 

Інформація для учасників 

Згідно статті 13  Розпорядження Європарламенту і Ради (ЄС) 2016/679  від дня  27 квітня  2016 р. в питанні охорони фізичних осіб у 

зв’язку із обробкою персональних даних і вільного використання таких даних, а також відкликання директиви 95/46/WE (званого 

далі: RODO) інформуємо, що: 

1. Адміністратором персональних даних є Національний Музей в Ґданську, вул. Торуньска 1, 80-822 Ґданськ. 

2. Контакт з Інспектором охорони даних  – iod@mng.gda.pl. 

3. Персональні дані будуть оброблятися в цілях реалізації дидактичних, виховавчих і опікуньських  завдань, посилаючись на 

ст. 6 закону 1 пункт e) RODO, тобто, якщо обробка необхідна для виконання реалізованого завдання в публічних 

інтересах, у зв’язку із Законом від дня 7 вересня 1991 р. про систему освіти. 

4. Персональні дані будуть зберігатися протягом часу, відповідним правилам вищезгаданого Закону. 

5. Отримувачами персональних даних є суб’єкти, уповноважені до отримання ними даних згідно постанов законодавства. 

Персональні дані можуть бути також передані суб’єктам, які надають послуги Адміністраторові. 

6. Кожен учасник має право вимагати доступ до ого попередніх персональних даних , отримання їхньої копії, оскарження, 

усунення або обмеження обробки, право спротиву по відношенню до обробки і право внесення скарги до Голови 

Управління Охорони Персональних Даних ( вул. Стонвкі 2, 00-193 Варшава, електронна пошта; kancelaria@uodo.gov.pl) 

7. Участь в майстер-класах добровільна, але надання вищезгаданих персональних даних необхідне до їхнього проведення). 
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