
 

 

 

 

Реєстрація на місце в дитячій групі 

- Для дітей з України - 

 

Дитина: 

Прізвище: __________________                                  чол.                     жін. 

Ім'я: _____________________                          Дата народження: _____________ 

Вулиця: __________________                          Місце народження: _____________ 

Місто/район: ______________           

 

Мати/Батько: 

Прізвище: __________________                                 чол.                     жін.            

Ім'я: _____________________                           Дата народження: ___________ 

        Адреса така ж, як і у дитини                      Місце народження: ____________ 

Вулиця: ______________________                  E-Mail: ______________________ 

Місто/район: __________________                 Телефон.: ____________________ 

 

Дата в‘їзду до Німеччини: _______________ 

 

Я підтверджую, що форма була заповнена правильно та правдиво. Я 

погоджуюся з політикою конфіденційності що знаходиться на звороті цієї форми.                     

 

 

____________________                          __________________________________ 

              Дата                                               Підпис одного з батьків (опікунів) 



Політика конфіденційності при записі до дитячої группи 
 

3обов’язання відповідно до статті 13 загального регламенту захисту даних 
(DSGVO). 
 

З наведеною нижче інформацією ми надаємо вам огляд обробки ваших 
персональних даних у зв’язку з реєстрацією в дитячій групі.  
 
Місто Фільдерштадт 
Управління з питань сім'ї, школи та товариств 
Martinstraße 5  
70794 Filderstadt  
E-Mail: Amt40@filderstadt.de  
 
несе відповідальність за обробку ваших даних, зазначених нижче. 
Ми обробляємо персональні дані відповідно до Загального регламенту про захист 
даних (DSGVO) і Закону про захист даних землі Баден-Вюртемберг (LDSG BW) 
 
 
Ви можете зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних за адресою  
 
ITEOS 
Інститут громадського права 
Krailenshaldenstraße 44  
70469 Stuttgart  
E-Mail: Datenschutz@filderstadt.de  
Tel.: 0711 8108 – 444  
 
Обробка ваших персональних даних необхідна для виконання контракту відповідно до 

статті 6, параграф 1b) DSGVO. Крім того, виконання завдань відповідає громадським 

інтересам відповідно до статті 6, параграф 1, буква e) DSGVO. 

Вашим підписом ви погоджуєтеся, що дані, необхідні для реалізації виниклих 

договірних відносин (зокрема, ім'я, адреса, номер телефону, банківські реквізити), 

будуть оброблятися відповідно до загального регламенту захисту даних. 

Будь-яке подальше використання персональних даних та збір додаткової інформації 

зазвичай вимагає згоди відповідної особи. 

Персональні дані передаються до Управління з питань інтеграції, міграції та соціальних 

питань. 

Відповідно до статті 7, параграф 3 DSVGO, ви можете відкликати свою згоду у будь-

який час, і відповідно до статті 16 ff DSGVO ви маєте певні права на виправлення або 

видалення індивідуальних персональних даних. 

Надані Вам права Ви можете знайти на cайті міста Фільдерштадт за посиланням: 

www.filderstadt.de  

 

 

http://www.filderstadt.de/

