1

Формуляр для реєстрації

2

Я погоджуюсь з тим, що моя дитина

3

Прізвище, ім'я: ________________________________________________

4

Адреса:_______________________________________________________

5

_______________________________________________________

6

Дата народження: ______________________________________________

7

Номер мобільного телефону (якщо в наявності): ____________________

8

Прийме участь в _______________________________________________

9

З/ (дата) _________ по (дата)

10 Прізвище, ім'я одного з батьків чи опікуна:
11 _________________________________________________
12 Адреса (якщо інша): ____________________________________________
13

________________________________________

14 Телефон: _____________________________________________________
15 Номер мобільного телефону: ____________________________________
16 Ел. пошта: ____________________________________________________
17 З цією реєстрацією я передаю нагляд за моєю дитиною і догляд за нею
18 відповідальним особам на місці та чітко заявляю про наступне:
19 Я запевняю, що моя дитина буде присутня на час канікул/заходу – за винятком
20 хвороби або після консультації з керівництвом заходу.

21
22

X _______________________________________________________________________
Місце і дата

Пропозиція від:

Підпис одного з батьків чи опікуна

1
2

Особлива інформація про особу учасника і
заява про згоду

3
4
5
6

Для того, щоб ми забезпечили максимально безперебійне перебування вашої дитини
та змогли адекватно реагувати навіть у складних ситуаціях, просимо вас заповнити наступну
анкету повністю та розбірливо друкованими літерами.
Якщо щось зміниться в наведених нижче даних, повідомте нам про це.

7

Звичайно, ми гарантуємо конфіденційну обробку цієї інформації.

8

a) Анкета про стан здоров'я

9

_________________________ (прізвище, ім'я дитини)

10 Загальний стан здоров'я та історія хвороби
11
12
13
14

Моя дитина має □ ніякі □ наступні фізичні порушення або порушення здоров'я
(непереносимість їжі, хворобу серця, астму, цукровий діабет, алергію, поганий зір, судомні захворювання,
СДУГ і т.п.):
_____________________________________________________________________

15 _____________________________________________________________________
16 _____________________________________________________________________
17 _____________________________________________________________________
18 _____________________________________________________________________
19 Ліки
20 Моя дитина повинна приймати наступні ліки за нашим власним рішенням або
21 за рецептом лікаря:
Назва ліків

час / доза

22 Моя дитина має наступну непереносимість ліків:
23 _________________________________________________
24 _________________________________________________
25 Щеплення
26 Чи була ваша дитина щеплена від правця?
□ Так □ Ні
27 за потр.: дата останнього щеплення: ______________

Пропозиція від:

або
за потребою

1

Відвідання лікаря та лікарні

2
3
4

Якщо з вашою дитиною щось трапиться і потрібне буде медичне лікування або амбулаторне/стаціонарне
перебування в лікарні, працівники спробують зв’язатися з вами
негайно.

5

Моя дитина є членом наступної страхової компанії медичного страхування: ______

6

і застрахована через

7
8
9

□
□
□

батька
мати
Застрахована самостійно.

10 Страховий №: __________________________________________________________
11 Сімейний лікар дитини: ____________________________
12 Адреса сімейного лікаря: __________________________
13 Телефон сімейного лікаря: _________________________
14 Вкажіть принаймні ще одну контактну особу, з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях:
15 Ім'я та прізвище контактної особи: ________________________________________
16 Ступінь споріднення чи знайомства з дитиною:
17 Номер телефону: _______________________________________________________
18 Я погоджуюся з тим, що лікар може запровадити медичні заходи, які вважаються невідкладними,
19 якщо через особливі обставини більше не вдається отримати мою згоду
20 вчасно до запровадження медичного заходу.
21 Крім того, я цим заявляю, що моя дитина на даний момент не має інфекційного захворювання відповідно
до § 34
22 Закону про захист від інфекційних захворювань (наприклад, кір, вітряна віспа, краснуха, коклюш,
скарлатина тощо).
23 Крім того, я заявляю, що негайно зв’яжуся з вами, якщо моя дитина або
24 член сім’ї захворіє на таку заразну хворобу або у неї з'являться воші протягом
25 останніх 6 тижнів до початку поїздки у відпустку.
26 Я розумію, що така заразна хвороба не дозволяє моїй дитині брати участь у заході відпочинку
27 або – якщо хвороба виникає на місці розташування заходу відпочинку –
28 може знадобитися, щоб ваша дитина повернулася додому раніше.
29 Я зобов’язуюся відшкодувати всі витрати на медичну допомогу, які були виплачені у разі потреби, якщо
30 вони не покриваються медичним страхуванням.

31
32

X _______________________________________________________________________
Місце і дата

Пропозиція від:

Підпис одного з батьків чи опікуна

1

b) Інші заяви особи, яка має батьківські права

2

Моя дитина

3

□плавець

□не плавець

4

і має наступний значок плавця:

5
6
7
8
9

Моя дитина може
□ приймати участь в загальних заходах з плавання у критих і відкритих басейнах лише під наглядом
□ також без нагляду
□ також в озерах і у прогулянках на човнах в озерах та річках.
□ взагалі ні

10
11
12
13

Моя дитина повинна харчуватися
□ без свинини
□ вегетаріанською їжею
□ веганською їжею.

14
15
16
17
18

Моя дитина може залишити групу без особи, яка виконує нагляд, якщо заявить про це згідно з порядком:
□ так, сама
□ так, вдвох
□ так, у малих групах не менше, ніж з 3 осіб
□ ні

19
20
21
22
23
24
25
26

Подальші коментарі щодо особи учасника (вживання наркотиків, психічні особливості,
нетримання сечі і т.п.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________

27 Мені відомо, що особи, які мають батьківські права, несуть відповідальність за шкоду,
28 заподіяну порушенням розпоряджень.
29 Крім того, відомо, що у разі грубих правопорушень або порушень я повинен нести витрати на
30 дострокову поїздку додому.
31 Ми також попередили нашу дитину про те, щоб вона дотримуватись розпоряджень відповідальних осіб на
місці
32 та вихователів.

33
34

X _______________________________________________________________________
Місце і дата

Пропозиція від:

Підпис одного з батьків чи опікуна

1
2

Згода на публікацію фото та відео

3
4

Згода є добровільною; відсутні труднощі, пов’язані з відмовою у згоді
чи її відкликанням.

5

Я погоджуюсь з тим, що

(Відповідне відмітити хрестиком)

6

□ мою дитину можна фотографувати або знімати на відео під час різних видів активності.

7
8

□ особисті фотографії (індивідуальні/групові фотографії), а також □ результати роботи та семінарів
моєї дитини в рамках роботи з громадськістю та документування

9

□ на домашніх сторінках і в розсилках

10

□ у друкованих засобах масової інформації

11

□ у Web 2.0 (напр., faccbook) можна публікувати.

12
13

□ ім'я і □ прізвище, а також □ вік можна вказувати у підписах
під ілюстраціями.

14
15

Надання прав на фото і відео відбувається безоплатно і включає право на
обробку, якщо обробка нічого не викривлює.

16 Згода може бути відкликана в будь-який час у письмовій формі у керівництва.
17 Лише у випадку групових знімків згоду не можна відкликати, якщо
18 лише зважування інтересів не буде явно на користь зображеної особи.
19 У випадку з друкованими матеріалами згода більше не може бути відкликана, щойно було розміщено
замовлення на друк.
20 Для інформації:
21 Завдяки цільовому використанню в Інтернеті зображення людей можуть бути доступні та
зберігатися по всьому світу.
23 Відповідні дані також можна знайти за допомогою так званих «пошукових систем».
24 Не можна виключити, що інші люди чи компанії зв’яжуть ці дані
25 з іншими даними, доступними в Інтернеті від учасників і таким чином створять профіль
26 особи, змінять дані чи використають їх з іншою метою.
27

Також враховуйте, що ми не маємо ніякого впливу на публікації в регіональній пресі.
Я прочитав та зрозумів вказівки на зворотній стороні відповідно до статті 13 GDPR.

28
29

X _______________________________________________________________________
Місце і дата

Пропозиція від:

Підпис одного з батьків чи опікуна

Повідомлення про захист даних щодо виробництва та використання
фотознімків та/або відеозаписів відповідно до статті 13 GDPR
1.

Ім'я та контактні дані відповідальної особи:
Відповідає за обробку даних
Назва організації:
Контактна особа:
Адреса:
Номер телефону:
Ел. пошта:

2.

Мета обробки:
Фотографії та/або відео використовуються виключно для роботи з громадськістю згаданої вище організації.

3.

Правові основи обробки:
Обробка фотографій та/або відео (збір, зберігання та передача третім особам (див. п. 5.)) здійснюється на підставі чіткої
згоди законного опікуна або зацікавленої особи, тобто відповідно до ст. 6 пар. 1 літера a DSGVO. Публікація вибраних
файлів зображень у (друкованих) публікаціях організатора, а також на його домашній сторінці/у акаунті Facebook і т.п.
необхідна для роботи організатора з громадськістю і, таким чином, служить законним інтересам залучених осіб, ст. 6,
пар. 1 літера f GDPR.

4.

Категорії одержувачів персональних даних:
Фото та/або відео не передаються третім особам. З метою роботи з громадськістю вони можуть бути розміщені на вебсайті вищезазначеної організації та використані для сторінки у Facebook та інших соціальних мережах вищезгаданої
організації.

6.

Тривалість зберігання персональних даних:
Фото та/або відео, зроблені вищезгаданою організацією з метою роботи з громадськістю, зберігатимуться протягом
невизначеного часу у зв'язку з метою за умови, якщо відсутнє відкликання згоди відповідної особи.

7.

Право відкликання за згодою:
Згода на обробку фотографій та/або відео може бути відкликана в будь-який час на майбутнє. Це не впливає на
законність обробки даних, що здійснюється на підставі згоди до її відкликання.

9.

Права зацікавлених сторін:
Відповідно до Загального регламенту про захист даних ви маєте такі права:

a)

Якщо ваші персональні дані обробляються, ви маєте право на отримання інформації про дані, що зберігаються про вас.
(ст. 15 GDPR)

b)

Якщо обробляються неправильні персональні дані, ви маєте право на виправлення (ст. 16 GDPR)

c)

Якщо існують законодавчі вимоги, ви можете подати запит на видалення або обмеження обробки та заперечити проти
обробки (ст. 17, 18, 21 GDPR)

d)

Якщо ви дали згоду на обробку даних або якщо є договір на обробку даних і обробка даних здійснюється за допомогою
автоматизованих процедур, ви можете мати право на переносимість даних. (ст. 20 GDPR)
Якщо ви скористаєтеся зазначеними правами, відповідальна особа перевірить, чи існують відповідні вимоги
законодавства. Крім того, існує право звернення до державного уповноваженого із захисту даних землі Бранденбург.

…………………………..

