
Згода батьків/законних опікунів дитини на участь у спортивних заняттях «Активно в Познані»

Я, нижчепідписаний/-на (прізвище та ім'я одного з батьків/опікуна) 

………………………………................................................................................................................…................ .....…

даю свою згоду на участь мого неповнолітнього сина/дочки/підопічного ...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

в спортивних заняттях «Активно в Познані» – організованих Центрами спорту та відпочинку міста Познань
(POSiR) у період з 10.01.2023 р. до 30.06.2023 р., надалі - спортивні заняття. 

Будь ласка, поставте будь-яку позначку в полі.

Загальнорозвиваючі  заняття  з  елементами  боксу,  Зал  єдиноборств  вул.  Реймонта  35  (Reymonta 35)  
у Познані, з 10.01. до 27.06.2023 р., вівторок, 17:00 - 18:30

Заняття з навчання катання на ковзанах,  каток Хвялка (Chwiałka), вул. O. М. Желазка 1 (O.M.  Żelazka 1),  
з 15.02. до 31.05.2023 р., середа, 18:30 - 19:15

Заняття навчання та вдосконалення техніки плавання:

Басейн Хвялка (Chwiałka), вул. Спихальського 34 (Spychalskiego 34), з 14.02. до 30.05.2023 р., вівторок, 18:15 -
19:00

Міський басейн Ратає (Rataje), мікрорайон Пястовський 55а (Os. Piastowskie 55a),  з 19.02. до 30.04.2023 р.,
неділя, 13:00 - 13:45

Міський басейн Атлантіс (Atlantis), мікрорайон Стефана Баторего 101 (os. Stefana Batorego 101),  з 14.02. до
30.06.2023 р., вівторок, 17:00 - 17:45

Міський басейн Віногради (Winogrady), мікрорайон Звиченства 124 (Os. Zwycięstwa 124), з 17.02. до 30.06.2023
р., п'ятниця, 16:45 - 17:30

Заняття фінансує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки міста Познань.

Будь ласка, поставте будь-яку позначку в полі.

 ДАЮ ЗГОДУ                              НЕ ДАЮ ЗГОДУ

на обробку персональних даних моєї дитини/підопічного у вигляді зображення (зафіксованих на фотографіях, 
у  відео,  в  телевізійних  та  інтернет-передачах,  газетах,  журналах),  а  також  на  безкоштовну  багаторазову
публікацію зображення моєї дитини/підопічного та використання цього зображення в рекламних матеріалах,
випущених Центрами спорту та відпочинку міста Познань (POSiR), у тому числі його публікацію в Інтернеті,  
в соціальних мережах, наприклад, у Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.

У вищевказаному обсязі я даю згоду на: 
- передачу зображення моєї дитини/підопічного вищезазначеним соціальним мережам, 

- обробку зображення моєї дитини/підопічного вищезазначеними соціальними мережами в автоматизований 
спосіб та профілювання даних, 

- обробку зображення моєї дитини/підопічного вищезазначеними соціальними мережами, які використовують
технічні методи для біометрії обличчя.

При цьому я заявляю, що ця згода не обмежена ні в часі, ні територіально та поширюється на всі фото- та
відеоматеріали за участю моєї дитини/підопічного у спортивних заняттях.

Зображення  можна  використовувати  для  різних  форм  електронної  обробки  зображень,  кадрування  та
композиції без зобов'язання прийняти кінцевий продукт, але не в образливих формах або в таких, які загалом
вважаються неетичними.
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Вибір 2 наведених нижче заяв є обов'язковим – будь ласка, поставте будь-яку позначку в полі.

Я підтверджую, що ознайомився/-лася та приймаю Регламент спортивних занять.

Я підтверджую, що ознайомився/-лася із нижчезазначеним Інформаційним положенням:

1. Інформація про адміністратора даних та Інспектора із захисту даних
Адміністратором Ваших персональних даних є Центри спорту та відпочинку міста Познань (Poznańskie Ośrodki Sportu  
i Rekreacji) з зареєстрованим офісом у Познані за адресою: вул. Спихальського 34  (Spychalskiego 34), поштовий індекс  
61-553 Познань, тел. 618357901, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (далі: ми).
Ми призначили Інспектора із захисту даних, з яким можна зв'язатися в письмовій формі, надіславши листа на вказану вище
адресу  з  поміткою «Інспектор із  захисту  даних»,  за  телефоном 618357917 або електронною поштою на таку  адресу:
iod@posir.poznan.pl

2. Мета обробки Ваших даних та правові підстави
Ми оброблятимемо Ваші персональні дані та дані Вашої дитини/підопічного (далі: Ваші дані), оскільки Ви дали згоду на
участь Вашої дитини/підопічного у безкоштовних відвідуваннях.
Таким чином, Ваші дані будуть оброблятися з метою укладення з Вами договору про участь Вашої дитини/підопічного  
у безкоштовних заняттях та його виконання на підставі: а) ст. 6 абз. 1 a) GDPR* (суб'єкт даних дав згоду на обробку своїх
персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей) – якщо Ви дали нам свою згоду на обробку зображення. 
б) ст. 6 абз. 1 b) GDPR (обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вжиття дій на
запит суб'єкта даних до укладення договору), в) ст. 6 абз. 1 с) GDPR  (обробка необхідна для виконання встановленого
законом зобов'язання, яке поширюється на адміністратора).

3. Кому ми передаємо Ваші дані?
У деяких ситуаціях ми маємо право передати Ваші дані далі (за необхідності), щоб ми могли виконувати наші послуги.
Ми можемо передавати Ваші дані обробникам, з якими ми уклали договори, зокрема:
-  надання  послуг  з  обслуговування використовуваних  нами ІТ-систем,  -  використання  серверів  електронної  пошти та  
веб-сайтів (так званий хостинг електронної пошти та веб-сайтів), - знищення архівних документів.
Одержувачі,  перераховані  вище,  зобов'язані  дотримуватися  положення про конфіденційність  усіх  даних,  отриманих за
таких обставин, включаючи персональні дані.
Одержувачем Ваших даних можуть бути страхові компанії (у разі нещасного випадку Вашої дитини) та державні установи,
які виконують завдання на підставі чинного законодавства.
Крім того, якщо вибрано будь-яку з наведених вище згод, одержувачем Ваших даних може бути власник соціальної мережі
Facebook  згідно  з  правилами  щодо  даних,  визначених  Facebook,  доступними  за  адресою
https://www.facebook.com/about/privacy, власник соціальної мережі Instagram згідно з правилами, доступними за адресою
https://help.instagram.com/519522125107875 та  власник  соціальної  мережі  Twitter  згідно  з  правилами,  доступними  за
адресою  https://twitter.com/en/privacy та  власник  порталу  Youtube  згідно  з  правилами,  доступними  за  адресою
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

4. Строк зберігання даних
Ваші дані після виконання основної мети, для якої вони були зібрані, про яку йдеться вище, оброблятимуться для архівних
цілей  протягом  періоду,  який  відповідає  чинним  у  нас  архівним  положенням.  Якщо  Ви  вибрали  згоду  на  обробку
зображення, Ваші дані оброблятимуться, доки Ви не відкличете свою згоду.

5. Ваші права, пов'язані з обробкою персональних даних 
Ви маєте  право звернутися до  нас  із  запитом на  доступ  до  Ваших даних,  їх  виправлення,  видалення  чи  обмеження
обробки, внесення заперечення проти обробки, передачу даних – відповідно до чинних положень.
Ви також можете будь-коли відкликати свою згоду на обробку даних, що не буде впливати на законність обробки, яка була
здійснена  на  основі  цієї  згоди  до  її  відкликання.  Ви  також  маєте  право  подати  скаргу  Голові  Управління  із  захисту
персональних даних, якщо вважаєте, що обробка Ваших персональних даних порушує положення GDPR.

6. Зобов'язання надати дані 
Надання персональних даних є умовою участі Вас та Вашої дитини/підопічного у сплаві на каное. Ви зобов'язані їх надати,
а не надання призведе до неможливості участі у безкоштовному відвідуванні. Згода на обробку зображення не потрібна. 

7. Передача даних за межі Європейської економічної зони, профілювання та автоматизоване прийняття рішень
Ми  не  передаємо  Ваші  дані  за  межі  Європейської  економічної  зони,  за  винятком  (залежно  від  наданих  Вами  згод)
транснаціонального характеру обігу даних в Інтернеті, у тому числі в рамках сервісу Facebook, Instagram і Twitter, Youtube.
Ці мережі можуть передавати Ваші дані за межі Європейської економічної зони, де застосовуються інші положення щодо
захисту персональних даних.
Ці мережі можуть обробляти зображення за допомогою технічних методів біометрії обличчя, а також обробляти Ваші дані 
в автоматизований спосіб та профілювати дані.

* RODO - Регламент Європейського парламенту та Ради UE 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб  
у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, та про скасування директиви 95/46 ЄС

…..........……………….......…………......                   ...……..………..……………….…...........…

             Місто, дата                      Розбірливий підпис  
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