Загальноосвітня школа
Česká Skalice, okres Náchod
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Цим я,..............................................................................................(ім'я та прізвище), як
законний представник дитини/учня (ім'я та прізвище ……………………………………………
даю згоду
на обробку персональних даних,
а саме – адміністратору персональних даних, яким є Початкова школа Česká Skalice, okres
Náchod
з юридичною адресою Zelená 153, (далі тільки «Адміністратор»), для обробки наступних
персональних даних моїх та про мою дитину згідно з положеннями європейського регламенту
GDPR і директиви школи про GDPR:
› ім'я, прізвище дитини/учня,
› фото (портрет) дитини/учня,
› аудіо-запис,
› відео-запис,
› письмові документи та інші прояви особистого характеру - художні роботи, твори,
музичне виступи, створені дитиною/учнем,
› контактна інформація законних представників для цілей організації виховання та
навчання у школі, шкільному закладі (шкільна група продовженого дня, шкільна
їдальня) - електронна пошта, телефонний номер, електронна поштова скринька
› контактна інформація законних представників, яка не є тотожною з адресою
дитини/учня (ім'я, прізвище, адреса, номер телефону),
› компанія медичного страхування дитини/учня - з причини спілкування в рамках БіГП,
› стан здоров'я учня.
Особисті дані будуть оброблятися протягом періоду навчання дитини/ учня у школі, на який
надається згода законного представника на обробку персональних даних.
На вищезгадану обробку персональних даних надаю своїм підписом вільну та однозначну
згоду. Приймаю до відома, що згода є добровільною і може бути відкликана мною в будь-який
час, наприклад, шляхом надіслання електронного повідомлення на електронну
пошту…………………….cz, електронним повідомленням у електронну поштову скриньку
Адміністратора ІД ………………. або листом на вказану вище юридичну адресу
Адміністратора.
Заявляю, що я усвідомлюю собі, що за директивою про охорона персональних даних я маю
право:
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› у будь-який час відкликати свою згоду,
› вимагати надання інформації про те, які персональні дані на підставі згоди
обробляються,
› вимагати пояснень щодо обробки персональних даних,
› вимагати надання доступу до цих даних, здійснення їх оновлення, виправлення або
доповнення,
› вимагати видалення цих персональних даних,
› вимагати обмеження обробки персональних даних,
› у разі сумнівів щодо дотримання обов’язків, пов’язаних з обробкою персональних,
звернутися до Адміністратора або зі скаргою у Управління з захисту персональних
даних (www.uoou.cz).
Далі підтверджую, що мене було поінформовано про те, що у разі виявлення або ж існування
підозри щодо того, що Адміністратор або обробник здійснює обробку персональних даних
способом, який суперечить охороні приватного та особистого життя суб'єкта даних або
суперечить законодавству, зокрема якщо дані є неточними з урахуванням мети їх обробки, то
я можу звернутися до Адміністратора або обробника з вимогою усунути виниклий стан.
Підписом я одночасно підтверджую, що інші особи, які мають право здійснювати батьківську
відповідальність і права законного представника дитини (наприклад, другий законний
представник) були із наданням такої згоди ознайомлені і також з нею погоджуються.
Більше детальну інформацію про те, як Адміністратор обробляє персональні дані, можна ,
знайти у документі Декларація про захист персональних даних. Документ доступний в
електронній формі на вищезгаданому веб-сайті Адміністратора, або ж у письмовій формі у
будові за юридичною адресою Адміністратора, - у офісі секретаріату школи. Функцію
уповноваженої особи з питань захисту персональних даних виконує………………………….,
особа,
призначена
діяти
від
імені
уповноваженого:………………
тел:
……………………………..,
електронна
пошта:
………………………………………………………

ім'я та прізвище законного представника

підпис законного представника

(друкованими літерами)
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