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ЗГОДА ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ ЗАБИРАТИ ДИТИНУ 
ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Ознайомившись з інформаційним пунктом щодо обробки персональних даних, на підставі та 

відповідно до зі змістом ст. 6 сек. 1 л. a - Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради 

від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких 

даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС (загальне положення про захист даних) (ОВ L 119 

від 4.5.2016) - далі іменується GDPR, 

 

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних II Jordanowski Garden (далі - II OJ), 

з юридичною адресою вул. Odyńca 6, 02-606 Варшава, в особі свого директора, 
 

в обсязі: прізвище та ім'я, серія та номер документа, що посвідчує особу, 

 
 

з метою: забрати дитину ……………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………… ,  
ім'я дитини 

протягом періоду: зазначеного батьками/законними опікунами дитини, у дозволі, наданому II OJ, або 

доки моя згода не буде відкликана.  

 

 

Мене повідомили: 

a) що вищевказані персональні дані були надані до Законодавчого журналу батьками/законними 

представниками дитини; 

б) про обов'язковість пред'явлення документа, що посвідчує особу, що може призвести до його 

непред'явлення з відмовою працівників ІІ ОJ передати дитину через неможливість встановити особу 

особи, яка забирає чужу дитину. 

 

 

 

       …………………………………………………..….………...                                             …………………………………………………………….. 
                  прізвище та ім'я уповноваженої особи        дата, підпис 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИС 
ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

(для осіб, уповноважених приймати дитину) 

  
 

На підставі ст. 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року 

про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про 

скасування Директиви 95/46/ EC (Загальний регламент захисту даних) (Офіційний журнал ЄС L 119 від 

4.5.2016) - далі іменується GDPR, повідомляю, що: 

 

1.  Адміністратором ваших даних є ІІ Йорданський сад у Варшаві (02-606), вул. Одинець 6, тел.: 

(22) 844-01-58 електронна пошта: oj2@eduwarszawa.pl. 

2. Уповноваженим із захисту даних є пан Даріуш Левандовський – співробітник DBFO Mokotów 

м.ст. Варшава, e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl. 

3. Ваші персональні дані, як особи, уповноваженої приймати дитину, були надані II OJ 

батьками/законними опікунами дитини. 

4. Ваші персональні дані, як особи, уповноваженої забирати дитину, оброблятимуться лише з 

метою ідентифікації під час забирання дитини та коли це необхідно для виконання завдання, 

яке виконується в суспільних інтересах. 

5. У зв’язку з обробкою даних для цілей, зазначених у пункті 4 цього документа, одержувачем 

ваших персональних даних будуть суб’єкти та органи державного управління, уповноважені 

законом. 

6. Ваші персональні дані оброблятимуться протягом терміну дії дозволу, наданого батьками / 

законними опікунами дитини, або доки ви не відкличете свою згоду на обробку їхніх даних, а 

після цього строку відповідно до закону та зберігання архівної документації. 

7. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних ви маєте право доступу на зміст ваших даних, 

виправлення, видалення, обмеження обробки, передача, а також право висувати заперечення 

та інші права у цьому відношенні від чинного законодавства. Обсяг кожного з цих прав і 

ситуації, в яких вони можуть бути використані, випливають із положень GDPR, згаданих на 

початку. Ви можете скористатися цими правами, подавши відповідну заяву Адміністратору. 

8. Де обробка персональних даних здійснюється на основі висловлених за вашою згодою ви 

маєте право відкликати цю згоду в будь-який час. 

9. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на основі згоди до її 

відкликання. 

10. Якщо вам стало відомо про незаконну обробку персональних даних в II OJ, ви маєте право 

подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних, вул. Stawki 2, 00-193 Варшава. 

11. Надання ваших персональних даних є добровільним. 

12. Якщо ви не дасте згоду на обробку даних, ви не зможете забрати свою дитину з II OJ. 

13. Ваші дані можуть оброблятися в автоматизований спосіб, але вони не будуть профільовані. 
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