Trường Tiểu học
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….

ĐƠN CHẤP THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tôi, ............................................... ............................................... (họ và tên) với tư cách

là người đại diện theo pháp luật của trẻ / học sinh (họ và tên ...................................................
sau đây xin chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân
thực hiện bởi đơn vị quản trị dữ liệu cá nhân là Trường Tiểu học .......................................... ...
...,
với văn phòng đã đăng ký tại ............................................. .................................................. ...,
(sau đây gọi là “Quản trị viên”), trong việc xử lý những dữ liệu cá nhân sau đây về tôi và con tôi
theo quy định của Quy chế GDPR và Chính sách Trường học GDPR:
› họ, tên của trẻ/học sinh;
› ảnh của trẻ/học sinh,
› bản ghi âm,
› bản ghi hình,
› tài liệu và các công trình cá nhân khác - tác phẩm nghệ thuật, tiểu luận, tiết mục biểu
diễn âm nhạc do trẻ / học sinh tạo ra;
› thông tin liên lạc của người đại diện theo pháp luật nhằm mục đích tổ chức giáo dục và
dạy dỗ trẻ tại trường, các cơ sở trực thuộc trường (câu lạc bộ trường học, căng tin
trường học) - e-mail, số điện thoại, hộp dữ liệu
› thông tin liên lạc của người giám hộ hợp pháp không cùng địa chỉ với trẻ / học sinh
(tên, họ, địa chỉ, số điện thoại);
› bảo hiểm sức khỏe của trẻ / học sinh - vì lý do thông tin OSH;
› tình trạng sức khỏe của học sinh.
Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong quá trình giáo dục trẻ / học sinh tại trường trong phạm vi
người đại diện theo pháp luật đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân.
Với nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân ở trên, tôi xin gửi lời chấp thuận tự nguyện và rõ ràng bằng
chữ ký của mình. Tôi nhận thức được rằng lời chấp thuận là tự nguyện và có thể rút lại bất cứ
lúc nào, ví dụ như bằng cách gửi email đến ......................... cz, bằng thông báo dữ liệu gửi tới
Quản trị viên thông qua hộp dữ liệu có ID ................... hoặc bằng thư đến địa chỉ đã nêu của
Quản trị viên.
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Tôi tuyên bố rằng tôi nhận thức được quyền của mình, căn cứ theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu
cá nhân:
› quyền rút lại sự chấp thuận của tôi bất cứ lúc nào;
› quyền yêu cầu thông tin về các dữ liệu cá nhân đang xử lý trên cơ sở của sự chấp thuận
của tôi;
› quyền yêu cầu làm rõ những vấn đề có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân;
› quyền yêu cầu được truy cập và cập nhật, chỉnh sửa hoặc bổ sung những dữ liệu này;
› quyền yêu cầu xóa các dữ liệu cá nhân đó;
› quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân;
› trong trường hợp nghi ngờ về việc tuân thủ nghĩa vụ xử lý dữ liệu cá nhân, hãy liên hệ
với Quản trị viên hoặc gửi khiếu nại đến Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
(www.uoou.cz).
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 khắc phục tình trạng này.
Bằng cách ký tên vào văn bản này, tôi cũng xác nhận rằng người được ủy quyền để thực hiện
trách nhiệm của phụ huynh và các quyền của người đại diện theo pháp luật của trẻ (VD: người
đại diện theo pháp luật thứ hai) đã được thông báo và đồng ý với đơn chấp thuận này.
Để biết thêm thông tin về cách Quản trị viên làm việc với dữ liệu cá nhân, hãy xem Tuyên bố về
Chính sách. Tài liệu này có sẵn ở dạng điện tử trên trang web của Quản trị viên ở trên hoặc ở
dạng văn bản giấy trong văn phòng đã đăng ký của Quản trị viên, tại văn phòng của ban thư ký
trường. Vị trí Chuyên gia Bảo vệ Dữ liệu sẽ được thực hiện bởi ..............................., người được
ủy quyền hành động thay mặt Chuyên gia: .................. điện thoại: ……………………………..,
e-mail: ………………………………………………………

họ và tên của người đại diện theo pháp luật
(viết in hoa)

chữ ký của người đại diện theo pháp luật
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