ЛІТО В МУЗЕЇ
ФІЛІЯ ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЯ У ЛЕГІОНОВІ АЛ. СИБІРЯКІВ, 23
ПРАВИЛА УЧАСТІ У ЗАНЯТТЯХ В ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЇ
У РАМКАХ АКЦІЇ ЛІТО В МУЗЕЇ :
1. У заняттях можуть взяти участь діти від 7 до 13 років.
2. Кожна дитина, яка бере участь у заняттях, повинна мати з собою заяву підписану одним з
батьків або опікуном. Зразок доступний на сайті та в секретаріаті музею.
3. На заняття необхідна реєстрація. На один день занять можуть записатися максимум 15
осіб. Батьки здійснюють реєстрацію вказуючи свої контактні дані.
4. Реєстрація відбувається за адресою Історичного музею у Легіоново, вул. А. Міцкевича, 23.
5. На заняття можна записуватися лише індивідуально. Організовані групи запрошуємо
скористатися постійною освітньою пропозицією Музею.
6. Заняття тривають 3 години і проводяться щодня з понеділка до п'ятниці від 04.07.2022 р.
до 08.07.2022 р., 10.00–13.00.
7. Участь у заняттях безкоштовна.
8. Верхній одяг та рюкзаки діти залишають у гардеробі.
9. Аптечка знаходиться у секретаріаті.
10. Батьки або опікуни несуть відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну особам чи
майну з вини дитини.
11. Музей не несе відповідальності за збитки, спричинені недотриманням положень цих
правил.
………………………………………………………….
ім'я та прізвище
………………………………………………………….
адреса, контактний телефон

ЛІТО В МУЗЕЇ 2022 р.
ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ У ЛЕГІОНОВІ
ЗАЯВА
Я,………………………………………………………………………………………………………
……………………заявляю,
що
моя
дитина:
………………………………………………………….. бере участь у заходах, які проводить
Філія
“Пяскі”
Історичного
музею
у
Легіоново
ал.
Сибіряків,
23
у
днях…………………..................., за моєю згодою, а також я є юридичним опікуном. Я
ознайомився з правилами участі дитини у заняттях та несу за нього відповідальність.
…………………………………………
підпис

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗГОДУ З ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ
Я, нижчепідписаний/а: відповідно до ст. 81 ст. 1 Закону від 4 лютого 1994 р. „Про авторське
право та суміжні права” (Вісник законів від 2018 р., ст. 1191 із змінами), заявляю, що даю
згоду на безкоштовне, багаторазове використання та розповсюдження зображення моєї
дитини шляхом публікації фотографій та фільмів матеріалів Історичним музеєм у Легіоново;
вул. A. Міцкевича 23, 05-120 Легіоново для потреб реалізації та просування програми «Літо в
місті», на веб-сайтах, у виданнях та через канали розповсюдження ЗМІ/інформації лише та
виключно в контексті «Літа в музеї». Одночасно заявляю, що фотографії та кіноматеріали не
порушують мої та особисті права моєї дитини.
Ця згода:
• не обмежується ані у часі, ані на території,
• Поширюється на всі фото та кіноматеріали з моєю участю / за участю моєї дитини, зроблені
під час «Літа в музеї»
• Зображення можна використовувати для будь-яких форм електронної обробки зображень,
кадрування та композиції, без зобов’язань приймання кінцевого продукту, але не у формах,
які є образливими або загалом вважаються неетичними.
Цим я відмовляюся від усіх претензій, включаючи винагороду (існуючих та майбутніх) до
Історичного музею у Легіоново за використання зображення моєї/моєї дитини для цілей, як у
заяві.

Легіоново, …………… 2022 р.

………………………………….
(підпис особи, яка дає згоду )

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я, нижчепідписаний, даю згоду на обробку персональних даних:
• мого ім'я та прізвища, а також зображення,
• зображення та ім'я прізвища моєї дитини.
щоб моя дитина могла взяти участь в акції «Літо в музеї», включаючи фотографії та фільми,
створені в рамках просування заходу, організованого під назвою «Літо в музеї» Історичним
музеєм у Легіоново, вул. А. Міцкевича 23, 05-120 Легіоново.
Легіоново, ………………… 2022 р.

…………………………………….
(підпис особи, яка дає згоду)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до ст. 13 загального положення „Про захист персональних даних” від 27 квітня
2016 року (Вістник законів UE L 2016, № 119, надалі – РОДО), повідомляємо, що:
1) Адміністратором ваших персональних даних та даних дитини є Історичний музей із
місцезнаходженням у Легіоново (05-120), вул. А. Міцкевича 23.
2) Зв'язатися з уповноваженим із захисту даних в Історичному музеї в Легіоново можна за
адресою: admin@muzeum.legionowo.pl
3) Одержувачами ваших персональних даних будуть: уповноважені суб'єкти до отримання
персональних даних на підставі законодавчих положень.
4) Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, їх
виправлення, видалення або обмеження обробки у випадках, зазначених у положеннях
РОДО.
5) Ви маєте право у будь-який час відкликати свою згоду, не впливаючи на законність
обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. 6) Ваші персональні дані
будуть оброблятися протягом усього періоду рекламної діяльності Історичного музею у
Легіоново, а після завершення рекламних заходів вони будуть зберігатися з метою
обов’язкового архівування документації протягом часу, зазначеного в окремих положеннях.
7) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу (UODO), якщо вважаєте, що обробка
ваших персональних даних порушує положення РОДО.
8) Надання Вами персональних даних є добровільним, у разі відмови у наданні даних участь
у «Літо в музеї» може бути неможлива.
……..………………………..………………………………………..
(розбірливий підпис дорослої особи або батьків/законного опікуна)

