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FORMULARZ UCZESTNICTWA w Programie SUPPORT organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w 

Bielsku Białej. / ЗАЯВКА на УЧАСТЬ в програмі SUPPORT, організованій Економіко-гуманітарним університетом у 

Бельсько-Бялі 

OSOBA DOROSŁA / Особа повнолітня 

IMIĘ / Ім’я  

NAZWISKO / Прізвище  

PESEL  

TELEFON / Телефон  

E-MAIL  

 

OSOBA W WIEKU DO 18 LAT (JEŚLI DOTYCZY) / Особа віком до 18 років (якщо стосується) 

IMIĘ  / Ім’я  

NAZWISKO /Прізвище  

PESEL  

TELEFON / Телефон  

E-MAIL  

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU / Декларація про участь у програмі 

Ja niżej podpisana/y deklaruję udział w programie SUPPORT.  

Я, нижчепідписана/ий, заявляю про участь у програмі SUPPORT 

 

Data i Podpis / Дата, підпис………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / Декларація про згоду на обробку 

особистих даних 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w programie SUPPORT 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej 

zgody.  

Я, нижчепідписана/ий, даю згоду на обробку моїх персональних даних для участі в програмі SUPPORT відповідно до 

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року та Закону від травня 10.01.2018 про 

захист персональних даних (Правовий журнал 2018, ст. 1000) та відповідно до інформації, що додається до моєї згоди. 

 

Data i Podpis / Дата, підпис ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / Декларація про згоду на обробку 

персональних даних 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego 

wizerunku poprzez zdjęcia lub materiały video z zajęć edukacyjnych w ramach programu SUPPORT w celach edukacyjnych, 

promocyjnych lub raportowania Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku-Białej. Jednocześnie 

oświadczam, że ww. materiały z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda  nie jest ograniczona 
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czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów z moim udziałem wykonanych podczas uczestnictwa w programie 

SUPPORT. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Я, нижчепідписана/ий, підтверджую згоду на запис та безкоштовне, багаторазове розповсюдження мого зображення за 

допомогою фотографій або відеоматеріалів з освітніх заходів за програмою SUPPORT з освітніми, рекламними чи звітними 

цілями Економіко-гуманітарним університетом в Бєльсько -Бялій . Заявляю, що вищезгадане матеріали з моєю участю не 

порушують мої особисті права. Ця згода не обмежена ні в часі, ні в просторі, вона поширюється на всі матеріали з моєю 

участю, зроблені під час участі в програмі SUPPORT. 

Зображення можна використовувати для всіх видів електронної обробки зображень, кадрування та композиції, без 

зобов’язань приймати кінцевий продукт, але не у формах, які є образливими або загалом вважаються неетичними. 

Data i Podpis / Дата, підпис ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


