
 
 

Заявка на літній табір заміського табору з навчанням чеської мови в період 
11. - 29. 7. 2022 

 
організована некомерційною компанією Pavučina o.p.s., з юридичним офісом за адресою:  

Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava 
 

 
Персональні дані учасника * 

 

Ім'я та прізвище: ..............................................................  Дата народження:   ..................................... 

Ім'я та прізвище: ..............................................................  Дата народження:   ..................................... 

Ім'я та прізвище: ..............................................................  Дата народження:   ..................................... 

Ім'я та прізвище: ..............................................................  Дата народження:   ..................................... 

Ім'я та прізвище: ..............................................................  Дата народження:   ..................................... 

 

* Зазначені дані обробляються з метою захисту законних інтересів Pavučina o.p.s. 
 
 

Персональні дані законного представника 

 

Ім'я та прізвище: ........................................................................................................................... 

 

Телефонний номер:  ................................…..........   Email: ................................................................ 

 

 

Інформація про харчування дитини (харчова алергія, дієта,…) 
 

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

 
Заява законного представника учасника 

 
 Я реєструю свою дитину в обов’язковому порядку в заміському таборі і заявляю, що прочитав усі 
інструкції організатора та структуру програми та погоджуюся з ними, підписавшись нижче. Я визнаю, що 
ненадання важливих обставин щодо його здоров’я чи недисциплінованості, чи погане спорядження може 
бути підставою для вигнання з табору.  
 
 
У…………………………………. день .....................Підпис законного представника............ ...................................................                 

  



 
Згода на обробку персональних даних літнього заміського табору з навчанням 
чеською мовою у період 11. - 29. 7. 2022 

        
 

1. Цим я даю свою згоду компанії Pavučina o.p.s. з юридичним офісом за адресою: Bořivojova 620/29, 718 
00 Ostrava, IČ: 02243041, (далі – «Адміністратор»), відповідно до Закону № 110/201. . щодо обробки 
персональних даних, навіть після закінчення вищезгаданого заміського табору, обробляються такі 
персональні дані та персональні дані зареєстрованої дитини (дітей): 
 

ТАК / НІ 
(галочка) 

Особисті дані Призначення обробки 

 TAK         HI   
 Ім’я та прізвище, телефон та 

електронна адреса законного 
представника 

Інформація про інші відповідні табори 
та діяльність з діяльності Pavučina o.p.s. 

 
 

 
Фото та відео 

 
для власного архівування мережі та 
внутрішньої презентації донорам 

  
Фото та відео 

 
презентація на сайті, або youtube-каналі, 
річний чи інформаційний звіт Pavučiny o.p.s. 

  
Фото та відео 

 
для приватного користування учасників 
табору 

   
Перед тим, як висловити свою згоду, рекомендуємо ознайомитися з документом Обробка 
персональних даних для потреб таборів в Pavučina o.p.s. версія 1. 12. 2018 розташована за 
адресою www.pavucina.net/gdpr або як частина додатків до табору. 
 
 

2. Я даю чітку згоду на вищезазначену обробку. Я можу відкликати свою згоду, надіславши електронного 
листа на адресу reditel@pavucina.net, листом на контактну адресу Адміністратора або іншим способом, 
за допомогою якого Адміністратор дізнається про вашу заявку. 

3. Ці дані будуть оброблятися Адміністратором на невизначений термін. 
4. Я визнаю, що відповідно до Закону про обробку персональних даних я маю право: 

а. відкликати згоду, 
б. запитати у Адміністратора, яку інформацію про ваші персональні дані або персональні дані дитини 
ми обробляємо, 
в. запитати від Адміністратора пояснення щодо обробки персональних даних, 
г. запитувати доступ до цих даних у Адміністратора та оновлювати або виправляти їх, 
д. попросити Адміністратора видалити ці персональні дані, 
е. у разі сумнівів щодо дотримання зобов’язань, пов’язаних з обробкою персональних даних, 
звертатися до Ради директорів Pavučina o.p.s. або до Управління захисту персональних даних. 

 
 
Ім’я та прізвище законного представника: …………………………………………………………………… .. 
       (друкованими літерами) 
 

У…………………………………. день ..................... Підпис законного представника............ ...................................................      


