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ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я даю згоду на збір, зберігання та передачу персональних даних моєї дитини в рамках
конкурсу «Мовний табір 06/08 - 13/08/2022 у Свентокшиських горах».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТ. 13 І СТ. 14 GDPR (RODO)

Товариство Goethe-Institut у Варшаві, вул. Хмельна 13A 00-021, Варшава, далі «GI», збирає та обробляє
персональні дані вашої дитини (далі «Дані») відповідно до наведених нижче принципів.

АДМІНІСТРАТОР
Товариство Goethe-Institut в особі Goethe-Institut у Варшаві, вул. Хмельна 13A 00-021, Варшава,
Телефон: +48 22 505 90 00, info-warschau@goethe.de, www.goethe.de/polen.

МЕТА

Ми обробляємо персональні дані вашої дитини, щоб організувати «Мовний табір 06/08 - 13/08/2022 у
Свентокшиських горах».

ПРАВОВА ОСНОВА

Обробка відбувається на основі вашої згоди (ст. 6, п. 1a GDPR (RODO)). Це правова основа для обробки.
Згода є добровільною. Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду, що матиме силу на майбутнє.

КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ
обробляємо такі дані про вашу дитину:
●
●
●
●
●

ім'я та прізвище
дата народження
адреса
номер PESEL
назва та контактні дані школи, в якій навчається дитина

ПЕРЕДАЧА ТРЕТІМ ОСОБАМ
Персональні дані вашої дитини будуть передані організатору (Туристична агенція BONUS TRAVEL)
«Мовний табір 06/08 - 13/08/2022 у Свентокшиських горах».

ПЕРЕДАЧА ДО ТРЕТІХ КРАЇН

Персональні дані вашої дитини не будуть передані до т. зв. третіх країн.

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Ми зберігаємо персональні дані вашої дитини до того часу, поки вони необхідні для досягнення
вищезазначених цілей або відповідно до положень, що встановлюють законодавчо встановлений термін
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зберігання, або до закінчення терміну дії всіх претензій за укладеним договором – залежно від того, що
станеться пізніше.

ВАШІ ПРАВА ТА НАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ

Інформація: за запитом ми з радістю надамо вам інформацію про те, чи зберігаємо ми персональні дані
вашої дитини, і якщо так, то які. Виправлення, обмеження обробки та видалення: за наявності законних
підстав ви маєте право виправити, обмежити обробку або видалити ці дані.
Отримання даних: крім того, ви маєте право отримувати від нас дані, які стосуються вашої дитини і які
ви надали нам, у структурованому, широко використовуваному та придатному для електронної обробки
форматі; ви можете передати або замовити передачу цих даних іншим особам.
У справі обробки даних на підставі згоди згідно ст. 6, п. 1 a) GDPR (RODO), застосовується право
відкликати свою згоду.
Якщо в рамках укладення договору ви дали згоду на обробку персональних даних вашої дитини, ви
можете в будь-який час відкликати цю згоду з силою дії на майбутнє. Відкликання згоди не впливає
на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
Якщо у вас виникли запитання щодо збору, обробки або використання персональних даних вашої дитини,
щодо доступу до даних, виправлення, обмеження обробки чи видалення даних та відкликання, наданих
згодод або заперечення проти конкретного використання даних, а також щодо права на перенесення
даних, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою електронної пошти, вказаною вище або за такою
адресою: datenschutz@goethe.de.

СКАРГА ДО НАГЛЯДУЮЧОГО ОРГАНУ

Ви також маєте право подати скаргу до компетентного наглядового органу захисту даних. Це Голова
управління захисту персональних даних, вул. Ставкі 2, 00-193, Варшава.
Ви також можете подати скаргу в будь-який інший орган із захисту даних. Його буде направлено до
відповідного контролюючого органу.

