Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
o wyrażenie zgody
Заява одного з батьків/опікуна про згоду // Заявление родителя/опекуна о согласии

Ja, niżej podpisany(na) (imię i nazwisko) …………………………………………………………….………….………,
Я, нижчепідписаний(а) (імʾя і прізвище) / Я, нижеподписавшийся(аяся) (имя и фамилия)

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………………………………….
проживаючий(а) / проживающий(ая)

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości/paszportem*
власник(ниця) паспорта / владелец паспорта

seria i numer …………....…..………….………..., wydanym w dniu …………………………………………………,
серія і номер / серия и номер

виданого / выданного (дата)

przez (nazwa organu wydającego dokument)…………………………………………………………………………
ким (назва установи, що видала документ) / кем (наименование органа, выдавшего документ)

wyrażam zgodę na:
даю згоду на: / даю согласие на:

- udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego* w rekrutacji na studia w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
участь моєї неповнолітньої дитини/мого підопічного в прийомі на навчання в Люблінському католицькому університету Івана
Павла ІІ // участие моего ребенка/подопечного в наборе на обучение в Люблинском католическом университете Иоанна Павла
II;

- podjęcie przez moje niepełnoletnie dziecko/podopiecznego* studiów, poprzez dokonanie wpisu na
wybrany kierunek studiów lub ewentualne złożenie rezygnacji z tych studiów oraz zaciągnięcie
zobowiązań prawnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
навчання моєї неповнолітньої дитини/мого підопічного на вибраному напрямку навчання, зокрема на запис на цей напрямок або
можливу відмову від навчання на цьому напрямку та на виникнення юридичних зобовʾязань перед Люблінським католицьким
університетом Івана Павла ІІ // обучение моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного на выбранном направлении, в
частности на запись на это направление либо возможном отказе от обучения на этом направлении и на возникновение
юридических обязательств перед Люблинским католическим университетом Иоанна Павла II;

- złożenie wniosku o przyznanie mojemu niepełnoletniemu dziecku/podopiecznemu miejsca w domu
studenckim KUL
подачу заяви про надання моїй неповнолітній дитині/моєму підопічному місця в гуртожитку ЛКУ // подачу заявления о
распределении моему несовершеннолетнему ребенку/подопечному места в общежитии ЛКУ;

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji, warunkami odbywania studiów w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz regulaminem domów studenckich KUL.
засвідчую, що ознайомився/лась з умовами вступу і навчання в Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ та
правилами проживання в гуртожитку ЛКУ // заявляю, что ознакомился/лась с условиями поступления и обучения в Люблинском
католическом университете Иоанна Павла II, а также правилами проживания в общежитии ЛКУ.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się przez moje
niepełnoletnie dziecko/podopiecznego o przyjęcie na studia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
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Даю згоду на обробку моїх персональних даних в звʾязку з претендуванням моєї неповнолітньої дитини/мого підопічного на
зарахування на навчання згідно з Регламентом 2016/679 Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року / Да ю
согласие на обработку моих персональных данных в связи с претендованием моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного
на прием на обучение согласно Регламенту 2016/679 Европейского парламента и Совета (ЕС) от 27 апреля 2016 года.

…………………………………………..…………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Дата, розбірливий підпис одного з батьків/опікуна // Дата, разборчивая подпись родителя/опекуна

