
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВА  
про участь дитини в проєкті #Будьмо разом рамках 

співпраці UMK i UNICEF MDK im. Korczaka для дітей України та Польщі в терміні  
21.11-21.12.2022 

В програмі проєкту: заняття з образотворчого мистецтва, креативні майстерні, інтеграційний 
концерт та Резиденція Св.Миколая. 

 

WNIOSEK  
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PROJEKTU #BĄDŹMY RAZEM 

realizowanego w ramach współpracy UMK i UNICEF w MDK im J. Korczaka dla dzieci z Ukrainy i Polski  
w terminie  21.11-20.12.2022.W ramach projektu warsztaty plastyczne, kreatywna świetlica, 
koncerty integracyjne, zabawa Mikołajowa. 
 

Особисті дані учасника занять/дитини    Dane osobowe uczestnika  

1. Ім'я (імена) та прізвище  

Imię/Imiona i Nazwisko  

 

2. Дата народження 

 Data urodzenia  

 

3. Номер PESEL за відсутності 

PESEL, серії та номера 

паспорта або іншого 

документа, що підтверджує 

особу 

PESEL w przypadku braku 

PESEL serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4. Ім'я (імена) та прізвища 

батьків  

Imię/Imiona i Nazwiska 

rodziców  

Мати / Matki  

Батько / Ojca  

5. Адреса місця проживання  

Adres miejsca zamieszkania  

Поштовий індекс / Kod pocztowy  

Місцевості / Miejscowość  

Вулиця / Ulica  

Номер будинку/номер квартири 

Numer domu/numer mieszkania 

 

6. Адреса електронної пошти та 

номери телефонів батьків ка 

– якщо вони у них є 

 

Мати 

Matki 

Телефон для зв'язку 

Telefon do kontaktu 

 

Адреса електронної 

пошти 

Adres poczty 

elektronicznej 

 



Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców - o 

ile je posiadają 

Батько 

Ojca 

Телефон для зв'язку 

Telefon do kontaktu 

 

Адреса електронної 

пошти 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

7. Заява батьків/законного 

опікуна про використання 

зображення дитини: 

 

Oświadczenie  rodzica/opiekuna 

prawnego o wykorzystaniu 

wizerunku: 

Заявляю, що даю згоду на 
безкоштовне використання 
зображення моєї дитини для 
потреб 
пов’язані з діяльністю та 
популяризацією MDK im. 
Korczaka  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku mojego dziecka na 
potrzeby 
związane z działalnością oraz 

promocją MDK im J.Korczaka 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Краків, день ………………………………..…                                …………….………………………………………………………. 
                                                                                                  Підпис одного з батьків/законного опікуна 
 
Kraków, dnia                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Правовою основою для обробки ваших даних є ст. 6 сек. 1 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 05.04.2016 р., ст. 1), тобто дані оброблятимуться на підставі вашої згоди 
або на основі правових положень. Інформаційний пункт RODO доступний на mdkkorczak.pl  
 
 
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane 

na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na 

stronie mdkkorczak.pl.  

  

 

 

 

Краків, день...........................          .............................................. 

                                                                                                   Підпис одного з батьків/законного опікуна 
 
Kraków, dnia                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
   

  
 

 


