
  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

НА КОНКУРС „Чому ми повинні захищати місцеву природу?” 

 
ТРАНСКОРДОННИЙ ПРОЄКТ „МОЛОДІ МІСЦЕВІ ОХОРОНЦІ ПРИРОДИ ДОЛИНИ БУГУ” 

 

Ім’я та прізвище учасника 
 

Дата народження 
 

E-mail 
 Одного з батьків, або опікуна 

 

Телефон  
Одного з батьків, або опікуна 

 

Ім’я та прізвище  
Одного з батьків, або опікуна 

 

 

УВАГА! ЗГОДУ НИЖЧЕ ПІДПИСУЄ ОДИН З БАТЬКІВ , АБО ОПІКУН 

 

* З метою уникнення сумнівів щодо авторства Твору – фотографії/відео/слогану відповідно до Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», надає Громадській організації право власності на Твір, 

авторські та суміжні права на твір, а також виключне право санкціонувати здійснення похідного 

авторського права за умови надання інформації про Виконавця як автора Твору. 

  

         ……………………………….. 

Дата, підпис 

 

** Даю згоду на використання, обробку та поширення створених мною зображень Громадською організацією 

«Агенція місцевого економічного розвитку Кам’янка-Бузького району» в рамках виконання вказаного проекту у 

відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних” 

……………………………….. 

Дата, підпис 

 

*** Даю згоду на збір, використання, обробку та поширення персональних даних Громадською організацією 

«Агенція місцевого економічного розвитку Кам’янка-Бузького району» в рамках виконання вказаного проекту у 

відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних” 

 

……………………………….. 

Дата, підпис 

 

 



 

 

 

**** На підставі ст. 13 аб. 1 і 2 та ст. 14 (1) та (2) РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про 

вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС   

Інформую про: 

 

1. Адміністратором персональних даних є Громадська організація «Агенція місцевого економічного 

розвитку Кам’янка-Бузького району», 80411, Львівська область, смт. Добротвір, вул. Івана Франка 16/6, 

тел: +380502387096, e-mail: amer-kb@ukr.net . 

2. Персональні дані будуть оброблятися з метою: 

a) впровадження, документування та врегулювання  навчань в рамках виконання вказаного проекту у 

відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних”. 

b) використання зображень – у відповідності до положень Закону України “Про захист персональних 

даних”; 

c) обробка контактних даних – у відповідності до положень Закону України “Про захист персональних 

даних”. 

3. Одержувачами ваших персональних даних в межах законодавства або підписаних угод про доручення 

можуть бути особи, уповноважені Адміністратором, що здійснюють банківську діяльність, поштові 

оператори, кур'єри та оператори інформаційного забезпечення.  

4. Ваші персональні дані будуть оброблятися тільки впродовж терміну реалізації проєкту. 

5. Залежно від характеру обробки ви маєте право отримати доступ до своїх персональних даних і право 

вимагати виправлення, видалення або обмеження обробки, право на заперечення, право на передачу 

даних та право подати скаргу до Уповноваженоо Верховної Ради України з прав людини. Крім того, 

якщо підставою для обробки ваших персональних даних є ваша добровільна згода, ви маєте право в 

будь-який час відкликати свою згоду. 

6. Надання ваших персональних даних, залежно від чітко визначеної мети обробки, може бути 

законодавчо врегульована умовами укладення угоди. 

 

Будь ласка, надішліть заповнену форму заявки не пізніше 30 квітня 2021 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Громадська організація «Агенція місцевого економічного розвитку Кам’янка-Бузького району» 

80411, Львівська область, смт. Добротвір, вул. Івана Франка 16/6 

mailto:amer-kb@ukr.net

