
 
 

 

ПОРТРЕТ ЯК У ВИСПЯНСЬКОГО 
БЛАНК ЗАЯВИ  

на учать в конкурсі фотографії для польських і українських дітей та молоді  
з нагоди 110-ї річниці від дня смерті Станіслава Випянського 

 

 
Згода на обробку персональних даних учасника  
Цим я даю свою згоду на обробку персональних даних учасника конкурсу фотографії "ПОРТРЕТ ЯК У 
ВИСПЯНСЬКОГО" Організатору, тобто: Міській публічній бібліотеці в м. Глівіце; Початковій школі № 9 ім. 
Короля Яна III Собеського в м. Глівіце; Гімназії з двомовними класами № 3 ім. Польських Переможців 
Нобелівської премії в м. Глівіце; Гімназії № 10 ім. I. Я. Падеревського в м. Глівіце, в особі Директорів, з метою 
організації та проведення Конкурсу, відповідно до ст. 23 абз. 1 п.1 Закону від 29 серпня 1997 р. про захист 
персональних даних (зведений текст: Законодавчий Вісник за 2002 р. № 101 поз. 926 з под. зм.) Надання 
даних є добровільним, але відсутність даних буде означати неможливість участі у Конкурсі.   
Особи, які передали свої дані, мають право ознайомлення з ними та внесення змін до своїх даних. 
Адміністраторами персональних даних виступають Директори установ - Організаторів. Адміністратори даних 
гарантують захист наданих персональних даних.  
Даю згоду на використання образу учасника Конкурсу, відповідно до ст. 81 абз. 1 Закону від 4 лютого 1994 р. 
про авторські та суміжні права (зведений текст: Законодавчий Вісник за 2006р. № 90, ст. 631). Це згода 
стосується, зокрема, використання персональних даних і образу учасника Конкурсу через розміщення їх на 
веб-сайті проекту, а також на виставках і папках в інформаційних цілях, маркетингових та з метою  просування 
проекту "ДАМИ СВІТУ ФОРМУ" з нагоди 110-ї річниці від дня смерті Випянського. 
Згода не має часових та територіальних обмежень. 
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Дата та підпис одного з батьків/опікуна/повнолітнього учасника конкурсу 

 

Ім'я та прізвище автора роботи:  

Вік автора роботи:  

Адреса автора:  

Адреса e-mail автора:  

Національність:  

Назви конкурсних робіт: 
1. 
2. 
3. 

Ім'я та прізвище вчителя/ 
координатора роботи: 

 

Назва та адреса школи/ установи / 
організації, яка направляє на 
конкурс: 

 

Адреса e-mail школи/ установи / 
організації: 

 

Організатором Бібліотеки  
є Місто Глівіце 

МЕДІАПАРТНЕР  


