Інформована згода
Як законний представник даю свою згоду Загальноосвітній школі ……………………………………… (далі
тільки «школі») на збір, обробку та реєстрацію персональних даних та особистих чутливих
даних про мою дитину _______________________________________ р. н. ________________
згідно з положеннями європейського регламенту GDPR і директиви школи про GDPR. Свою
згоду надаю тільки на обробку тих персональних даних, які є необхідними для роботи школи, та
у об’ємі, необхідному для виконання передбачених цілей,
- для ведення необхідної медичної документації,
- проведення психологічного обстеження,
- отримання і публікації даних і фотографій у рекламних матеріалах школи, включаючи сайт
школи,
- організації шкільних та позашкільних заходів (екскурсії, школа на природі, поїздки…),
- супровід учня у школу та із школи.
Згоду надаю на весь період навчання моєї дитини у цій школі і на передбачений законом
період, необхідний для їх обробки, наукових цілей та архівації. Згоду надаю тільки школі, яка
окрім законом передбачених випадків не має право ці персональні та чутливі дані передати
іншим особам і установам і повинна забезпечити ці дані від несанкціонованого або
випадкового доступу й обробки, від зміни і знищення, зловживання чи втрати.
Мене було поінформовано про мої права та зокрема про право цю згоду будь-коли відкликати
й без наведення причин, про право доступу до цих даних, право на їх виправлення, про те, що
надання персональних даних є добровільним, право на повідомлення про те, які персональні
дані оброблялися та з якою метою. Далі підтверджую, що мене було поінформовано про те, що
якщо я виявлю або буду мати підозру що, що адміністратор або обробник здійснює обробку
його персональних даних способом, який суперечить охороні приватного та особистого життя
суб'єкта даних або суперечить законодавству, зокрема якщо персональні дані є неточними з
урахуванням мети їх обробки, то я можу звернутися у відповідний заклад з вимогою надати
пояснення, вимагати, щоб адміністратор або обробник усунув такий виниклий стан. Зокрема це
може бути блокування, внесення виправлень, доповнення або ліквідація персональних даних.
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