ĐƠN XÁC NHẬN SỰ CHẤP THUẬN
với việc cung cấp dịch vụ tư vấn tại bộ phận tư vấn của trường

Người đại diện theo pháp luật / học sinh lớn hoặc học sinh
(họ và tên)
……………………………………………………………….…
Tôi xin yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn tại Trung tâm Tư vấn Sư phạm và Tâm lý.
Họ và tên của khách hàng: …………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ………………………….. nơi cư trú: …………………………………………………………..…
Lý do yêu cầu (mô tả ngắn): ………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………….…
Tôi tuyên bố rằng tôi đã được thông báo từ trước một cách rõ ràng và đầy đủ về:
(a) tất cả các yếu tố thiết yếu của các dịch vụ tư vấn được cung cấp, đặc biệt là về khóa học, phạm
vi, thời gian, mục tiêu và thủ tục của các dịch vụ tư vấn được cung cấp;
(b) những lợi ích kỳ vọng và bất kỳ hậu quả có thể thấy trước nào có thể phát sinh do quá trình cung cấp
dịch vụ tư vấn;
(c) các quyền và nghĩa vụ của tôi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn, bao gồm quyền yêu cầu
cung cấp lại dịch vụ tư vấn bất cứ lúc nào, quyền gửi đề xuất xem xét theo Mục 16a(5) của Luật Giáo
dục, quyền yêu cầu đánh giá theo Mục 16b của Luật Giáo dục và quyền nộp đơn khiếu nại lên Thanh
tra Trường học CH Séc theo Mục 174(5) của Luật Giáo dục.
Tôi đã có cơ hội để đặt thêm câu hỏi và được trả lời bởi chuyên gia tư vấn:

a) CÓ

(b) KHÔNG*

Nếu dịch vụ tư vấn được cung cấp cho trẻ vị thành niên, trẻ đã được hướng dẫn đầy đủ, có cơ hội đặt
thêm câu hỏi có xem xét đến độ tuổi và mức độ trưởng thành về trí tuệ.

Tôi đã hiểu các quyền của mình: Quyền yêu cầu được truy cập vào dữ liệu cá nhân, quyền
chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa dữ liệu cá nhân, quyền chuyển giao dữ liệu cho quản trị viên khác,
quyền phản đối xử lý dữ liệu, quyền gửi khiếu nại đến cơ quan giám sát là Văn phòng Bảo vệ
Dữ liệu Cá nhân tại Prague. Quý vị có thể yêu cầu ngừng xử lý dữ liệu cá nhân bằng văn bản
tại văn phòng của nhân viên hành chính.
Có thể tìm thấy phân loại dữ liệu cá nhân được xử lý trên trang web sau đây ………………………..:

Được tư vấn bởi:
Họ và tên ………………………………………… Chữ ký …………………………………………
Vào: …………… Chữ ký của người đại diện theo pháp luật / khách hàng trưởng thành ……………………
* Gạch ý đúng

