
  
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ДАНИХ 

 
     Наступна згода стосується персональних даних, наданих у реєстраційній формі для участі в 
конкурсі The Pathfinder Bible Experience 2023, організованому Слідопитською асоціацією 
адвентистів. 
Прізвище та ім'я дорослого учасника/тренера:____________________________________________ 
      Цим я заявляю, що даю згоду на обробку, тобто операції, які виконуються з персональними 
даними, такі як збір, запис, упорядкування, упорядкування, зберігання, адаптація або зміна, 
завантаження, перегляд, використання, розкриття шляхом надсилання, розповсюдження або 
іншим чином надання доступу, зіставлення або об'єднання, обмеження, видалення чи знищення - 
моїх персональних даних (ідентифікація та адреса), Слідопитською асоціацією адвентистів, 
підрозділами Церкви адвентистів сьомого дня Республіки Польща з зареєстрованим офісом у 
Варшаві на вул. Фоксал 8, внесений до реєстру церков та інших релігійних об'єднань, номер 
РЕГОН: 006233870 для статутних цілей, пов'язаних з діяльністю вищезазначених. організації. Під 
статутними цілями тут слід розуміти специфічні для даної організації види допомоги, зазначені в 
статуті вищезазначеної організації. Церкви, а також діяльність, пов’язану з поширенням 
інформації про проведену діяльність та збором коштів для реалізації цих цілей. 
      Обробка персональних даних здійснюється відповідно до польського законодавства, 
Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року. про захист 
осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) - L 119/1 і Політика безпеки обробки 
персональних даних. 
    Адміністратором файлів персональних даних (Адміністратором) є Церква адвентистів сьомого 
дня Республіки Польща в розумінні національних і європейських норм щодо захисту 
персональних даних. у Варшаві. 
     Мене поінформували про права: вимагати від Церкви доступ до персональних даних, 
виправлення, видалення чи обмеження обробки або право заперечувати проти обробки, а 
також право передавати дані, відкликати згоду в будь-який час не впливаючи на законність 
обробки, яка була зроблена на основі згоди до її відкликання, подати скаргу до наглядового 
органу (GIODO / PUODO), не підлягати автоматизації. 
       Інформація про персональні дані, які обробляє Церква, буде надана мені на основі 
традиційного або електронного запиту. Ця згода територіально обмежена Республікою Польща і 
дійсна до моменту її відкликання або зміни мети обробки. 
      Я заявляю, що я також відмовляюся від будь-яких претензій, зокрема щодо винагороди 
(існуючої та майбутньої), за обробку моїх персональних даних відповідно до законодавства 
Польщі та ЄС вищезазначеними особами. Організація з моєї добровільної згоди. 
 
 
_________________________________________ 
Дата та підпис особи, яка подає декларацію 

  


