
Згода на участь  

у Всецерковному конкурсі короткометражних фільмів  

на тему: «Ми йдемо з Христом» 

Я, ________________________________________________________________________________________________________,  

(ПІБ) 

паспорт __________________, виданий _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________, 

1. підписавши цей документ, даю свою згоду на мою участь у Всецерковному конкурсі 

короткометражних фільмів на тему «Ми йдемо з Христом» (далі – «Конкурс»), який 

проводиться Патріаршою катехитичною комісією (далі – «Організатор Конкурсу»). 

2. Підтверджую, що надаю свою згоду на участь у Конкурсі, фотосесіях, інтерв’ю, інших 

заходах, що пов’язані з проведенням Конкурсу. Також надаю згоду на використання 

Організатором Конкурсу фільму, що поданий на участь у Конкурсі з метою подальшого 

його використання, зокрема, але не обмежуючись, шляхом публічної 

демонстрації. Організатор Конкурсу має право вчиняти будь-які дії, пов’язані із рекламою 

Конкурсу, анонсуванням Конкурсу, а також вчиняти інші дії, пов’язані із популяризацією 

Конкурсу, використовуючи подані на участь у Конкурсі фільми. Таке право Організатора є 

безстроковим та поширюється на територію всього світу. 

3. Ознайомлений/-а з умовами та порядком проведення Конкурсу (повідомлений/-а про 

використання мого імені, фото, мого відео чи відео з моєю участю) та підтверджую, що 

така участь у конкурсі та використання даних, фільму не порушують моїх особистих 

немайнових прав, в тому числі не завдають шкоди моїй честі та гідності, в зв’язку з чим 

мною не будуть пред’являтися претензії чи позови, що пов’язані з проведенням Конкурсу, 

а також використанням Організатором поданого на Конкурс фільму.  

4. Надаю згоду на здійснення обробки Організатором моїх персональних даних, з метою 

здійснення прав та виконання обов’язків Організатором у сфері здійснення цивільних 

правовідносин, тощо, включаючи, але не обмежуючись: 

- підготовкою статистичної, довідкової та іншої інформації щодо учасників тощо, (надалі 

за текстом – «Мета обробки персональних даних»), а саме: інформація щодо особи: 

прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, дата народження, місце реєстрації, 

громадянство, освіта, контактні номери телефонів: мобільний, домашній; інформація 

щодо фактичного місця проживання та/або адреси реєстрації: країна, область, район, 

населений пункт, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер квартири; фотокартка: у 

електронному або паперовому вигляді; відеозапис зі мною, аудіозапис зі мною, адреса 

особистої електронної пошти; серії та номери документів, дати видачі документів, назви 

установ, що видали документи; інша інформація, зазначена у документах, що посвідчують 

мою особу; а також будь-які інші дані, що містяться в будь-яких інших документах, копії 

або оригінали яких надано Організатору (надалі за текстом – «Персональні дані»). При 

цьому розумію і погоджуюся з тим, що обробкою Персональних даних є будь-яка дія або 

сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній автоматизованій 

системі та/або в картотеках Персональних даних Організатора, які пов’язані зі збиранням, 

реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, 

використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), 

знеособленням, знищенням відомостей про мене. 

   

______________________________________________________________   «_____» _________________ 2021 р.    

                    (особистий підпис та ПІБ) 


