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Реєстрація для вивчення іспанської мови на 

farmaSolidaria 

 

Дякуємо, що бажаєте зареєструватися в службі допомоги   farmaSOLIDARIA. 

Будь ласка, заповніть всю інформацію про особисту  та захист даних у нижньому реєстрі: 

  Сторінка для перегляду форми українською мовою 

Link para ver el formulario en Ucraniano: https://acortar.link/NjFyfs 

Будь ласка, виберіть ТИП ПОСЛУГИ: 

КУРС  для  БІЖЕНЦІВ 

СУПРОВІДОМ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

НА ЯКИЙ КУРС  ВИ ХОЧЕТЕ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ? 

Понеділок і середа 19:00 -20:00 - двічі на тиждень 

Вівторок 19:00-20.00  В неділю 10:00- 11.00 - двічі на тиждень 

 

НЕОБХІДНА АКРЕДИТАЦІЯ 

Завантажте фотографію картки біженця / свідчення під присягою (РЕПИТОР) 

 

Як називається аптека, яка вас зареєструвала? 

АПТЕКА АДРЕСА 

Вулиця, Поштовий індекс, Населення та провінція 

Тепер нам знадобляться ваші ДАНІ 

чоловіків 

  жінка 

Ваше ім'я та прізвище    

 



 

2 
 

посвідчення особи або паспорт 

 
ДАТА НАРОДЖЕННЯ 

 

МІСТО та ПРОВІНЦІЯ ПРОЖИВАННЯ 

 

ТЕЛЕФОН 1) 

 

ТЕЛЕФОН (2) 

 

ПОШТА (1) 

 

ПОШТА (2) 

 

ДОДАТКОВІ ДАНІ або КОМЕНТАРИ, якими ви хочете поділитися 

 

СІМ'Я (ім'я, прізвище та телефон) 

Якщо ви хочете, щоб родич був поінформований 

ВИХІВНИК / ОПІКУН (ім'я, прізвище та телефон) 

Якщо у вас є особистий опікун/вихователь 

Я погоджуюсь з тим, що farmaSOLIDARIA (Відповідальний за лікування) 

реєструє мою інформацію, щоб мати можливість бути бенефіціаром її послуг 

підтримки. 

* 

 

 

Персональні дані, які ми просимо, збираються, щоб включити вас як потенційних 

бенефіціарів або користувачів послуг через Асоціацію FarmaSOLIDARIA. 
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farmaSOLIDARIA зобов’язується не передавати ваші дані будь-якій іншій компанії, юридичній 

чи фізичній чи юридичній особі, якщо ця передача не здійснюється на підставі закону. Тільки 

кваліфікований персонал аптеки, що співпрацює з farmaSOLIDARIA та/або соціальними 

працівниками (відповідає за лікування) та farmaSOLIDARIA (відповідає за лікування), матиме 

доступ до цієї інформації. 

 

Ваші дані зберігатимуться протягом часу, протягом якого надається запитувана послуга, а 

також протягом 5 років після вашої останньої дії, пов’язаної з цією службою допомоги. 

 

Якщо ви бажаєте скористатися своїм правом на доступ, виправлення, видалення, 

заперечення, обмеження, переносимість або відкликання наданої згоди, ви можете надіслати 

запит на це письмово, додавши копію документа, що посвідчує особу, на адресу 

rgpd@farmasolidaria.com. Ми маємо у вашому розпорядженні моделі для реалізації прав, 

зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації. 

Ви можете розширити зміст Політики конфіденційності FarmaSOLIDARIA тут: 

https://www.farmasolidaria.com/privacidad-y-terminos-de-uso 

ПОВ'ЯЗАНО з farmaSOLIDARIA 

farmaSOLIDARIA включає вас як бенефіціара та партнера нашої неурядової організації, що 

дає вам право безкоштовно отримати доступ до наших послуг. 

 
ПІДПИС 
Завантажте фотографію свого підпису 
 
 


