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Бастауыш мектеп 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

ЖЕКЕ БАСҚА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТТЫ ӨҢДЕУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЛІСІМ 

 

Мен, ............................................... ............................................... (аты-жөні) 

  

 баланың / оқушының заңды өкілі ретінде (аты-жөні)................................................... 

 

осы құжат арқылы жеке басқа қатысты деректер әкімшісіне, яғни бастауыш мектепке 

 
жеке басқа қатысты ақпаратты өңдеуге келісім беремін .......................................... ... ...,  

Оның заңды мекенжайы:.................................................................................................., (бұл 
құжатта “әкімші” деп аталады). Оған жеке басқа қатысты ақпарат жөніндегі жалпы ережелер 
мен мектептегі жеке басқа қатысты ақпарат жөніндегі жалпы ережелер саясатының 
шеңберінде мен және менің балам туралы төмендегідей ақпаратты өңдеуіне рұқсат етемін. 

› баланың/оқушының аты, тегі; 

› баланың/оқушының фотосуреті, 

› аудио жазба, 

› видеожазба, 

› құжаттар мен басқа да жеке қағаздар (өнер туындысы, шығармалар, бала/оқушы 
шығарған музыкалық туынды); 

› мектепте, мектеп ғимаратында (мектептегі клуб, мектеп асханасы) білім беру және 
тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында заңды өкілдердің байланыс 
мәліметтері (электрондық пошта, телефон нөмірі, пошта жәшігі) 

› баланың/оқушының мекенжайынан бөлек тұратын заңды қорғаушының байланыс 
мәліметі (аты-жөні, мекенжайы, телефон нөмірі) 

› баланың/оқушының денсаулық сақтандыруы (өндіріс барысында еңбекті қорғау 
мақсатында); 

› оқушының денсаулық жағдайы. 

Заңды өкіл жеке басқа қатысты деректерді өңдеуге рұқсат берген жағдайда, мектептегі 
балаға/оқушыға білім беру барысында жеке басқа қатысты деректер өңделеді. 

Жоғарыда көрсетілген деректерді негізге ала отырып, қол қою арқылы өзімнің ашық 
келісімімді беремін. Мен келісімді ерікті түрде беріп жатқанымды және одан .........................cz 
мекенжайына электрондық хат жіберу, әкімшіге ................... деген пошта идентификаторына 
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хабарлама жазу немесе жоғарыда көрсетілген әкімшінің мекенжайына хат жазу арқылы бас 
тартуға болатынын растаймын.  

 

Жеке басқа қатысты деректерді қорғау заңдарына сәйкес төмендегідей құқығым бар екенін 
мәлімдеймін: 

› келісімімнен кез келген уақытта бас тарту; 

› менің келісімімнің негізінде өңделген жеке басқа қатысты деректер туралы ақпарат 
сұрау; 

› жеке басқа қатысты деректер жөнінде түсініктеме алу; 

› осы деректерді пайдалану, жаңарту, түзету немесе толықтыру; 

› осындай жеке басқа қатысты деректерді жоюды талап ету; 

› жеке басқа қатысты деректердің азырақ өңделуін талап ету; 

› Жеке басқа қатысты деректерді өңдеуге қатысты міндеттемелердің дұрыс орындалып 
жатқанына күмәніңіз болса, әкімшіге хабарласыңыз немесе жеке басқа қатысты 
деректерді қорғау жөніндегі кеңсеге шағым жазыңыз (www.uoou.cz). 

Егер әкімші немесе деректерді өңдеуші жеке басқа қатысты деректерді құпиялылық саясатына 
немесе заңға қайшы қолданып жатқанын, әсіресе деректер өңдеу мақсатына сәйкес дұрыс 
болмаған жағдайда, әкімшіге немесе дерек өңдеушіге хабарласып, жағдайда түзету керектігін 
талап ете алатыным жөнінде айтылғанын растаймын. 

Қолымды қою арқылы ата-ана жауапкершілігін мойнына алған және баланың заңды өкілі 
(мысалы, екінші заңды өкілі) ретінде қарастырылатын басқа адамдарға осындай келісім 
көрсетілгенін және олардың да келіскенін растаймын. 

Әкімшінің жеке басқа қатысты ақпаратпен қалай жұмыс істейтіндігі туралы толық ақпарат 
алғыңыз келсе, Құпиялылық мәлімдемесін қараңыз. Бұл құжаттың электрондық нұсқасын 
әкімшінің жоғарыда көрсетілген веб-сайтынан таба аласыз, ал қағаз нұсқасы керек болса, 
мектепте орналасқан әкімшінің тіркелген кеңсесінен сұрауыңызға болады. Деректерді қорғау 
жөніндегі инспектордың жауапкершілігі ............................... Мойнына жүктеледі, ал 
инспектордың атынан әрекет етуге құқылы адам: ..................  телефон нөмірі: 
…………………………….., электрондық мекенжайы: 
……………………………………………………… 

 

 

 
 
 
  заңды өкілдің аты-жөні      заңды өкілдің қолтаңбасы 

(бас әріптермен) 

http://www.uoou.cz/

