Đơn xác nhận sự chấp thuận
Với tư cách người đại diện theo pháp luật, tôi xin gửi sự chấp thuận của mình tới Trường Tiểu học
............................................. (sau đây gọi là “Trường”) trong việc thu thập, xử lý và lưu trữ của dữ liệu cá
nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm về con của tôi ______________________________________________ ngày
sinh ___________________ theo quy định của Quy chế GDPR và Chính sách Trường học GDPR. Tôi chỉ đồng
ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân nếu điều đó là cần thiết cho công tác của Trường và trong phạm vi cần
thiết để thực hiện mục đích nêu sau đây
- lưu trữ tài liệu y tế cần thiết;
- tiến hành khám sức khỏe tâm lý;
- tạo lập và công bố dữ liệu cũng như hình ảnh trong các tài liệu quảng bá của Trường, bao gồm cả
trang web của Trường;
- tổ chức các sự kiện trong và ngoài trường (du lịch, cắm trại ngoài trường, dã ngoại, v.v.);
- hộ tống học sinh tới Trường và rời khỏi Trường.
Tôi chấp thuận trong toàn bộ thời gian con tôi học tập tại trường cũng như trong thời gian mà pháp luật
cho phép nhằm xử lý, cho mục đích khoa học và lưu trữ. Tôi chỉ cấp phép cho Trường và Trường không
được cung cấp những dữ liệu cá nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm này cho người khác cũng như
chính quyền trừ những trường hợp pháp luật cho phép và phải bảo vệ thông tin này khỏi hành vi truy
cập và xử lý trái phép hay vô tình, bảo đảm dữ liệu không bị chỉnh sửa, hủy hoại, lạm dụng hoặc làm
mất.
Tôi đã được thông báo về các quyền của mình, đặc biệt là quyền rút lại lời chấp thuận này bất cứ lúc
nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào, đối với quyền truy cập vào các dữ liệu này, quyền chỉnh
sửa chúng, trên cơ sở việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện, quyền được biết dữ liệu cá nhân
nào đã được xử lý và xử lý vì mục đích gì. Tôi cũng xin xác nhận là tôi đã được thông báo rằng nếu tôi
phát hiện ra hoặc cho rằng Quản trị viên hoặc người xử lý đang xử lý dữ liệu cá nhân trái với chính sách
bảo vệ quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu hoặc trái pháp luật, đặc biệt là nếu dữ liệu không chính xác
như quá trình xử lý, tôi có thể yêu cầu các tổ chức trên giải thích và yêu cầu Quản trị viên hoặc người
xử lý khắc phục tình trạng này. Đặc biệt, điều này có thể liên quan đến việc ngăn chặn, chỉnh sửa, bổ
sung hoặc xử lý thông tin cá nhân.

Tại __________________ Vào ngày ___________________

Tên người đại diện theo pháp luật __________________________ cùng chữ ký __________________

Tên người đại diện theo pháp luật __________________________ cùng chữ ký __________________

