
Заява про згоду на обробку персональних даних 

Я даю згоду на обробку персональних даних, що містять ім’я та прізвище моєї дитини, для публікації 

Szkoła Podstawowa im. C. k. Norwida in Zakręcie роботи, досягнення та відзнаки учнів на шкільному 

веб-сайті, веб-сайті гміни Wiązowna, у соціальних мережах школи та місцевій пресі відповідно до 

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист 

фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про 

скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент про захист даних), Журнал оф УП Л з 2016 

року. 119/1 – (далі – GDPR) та Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних 

(зведений текст, Журнал законів 2019 року, ст. 1781. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Ім'я і прізвище дитини) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Дата та розбірливий підпис одного з батьків /законного опікуна).  

 

 

Заява про згоду на обробку зображення 

Я даю згоду на поширення світлин моєї дитини, зроблених під час заходів, пов’язаних із виконанням 

завдань навчання, виховання та догляду, які виконує Початкова школа. C. K. Norwid у Zakręcie з 

метою популяризації школи та представлення роботи, досягнень та відзнак учнів на веб-сайті школи, 

на веб-сайті комуни, у соціальних мережах школи та в місцевій пресі відповідно до статті 81 абз. 1 

Закону від 4 лютого 1994 р. про авторське право та суміжні права (Вісник законів за 2017 р., ст. 880). 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Ім'я і прізвище дитини) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Дата та розбірливий підпис одного з батьків /законного опікуна) 

 

Інформаційне застереження 

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 

року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких 

даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальне положення про захист даних) видання 

Журнал оф УП Л з 2016 року. 119/1 повідомляємо, що:  

1. Адміністратором ваших персональних даних є Початкова школа C. k. Norwid в Закренці, вул. 

Szkolna 11, 05-077 Варшава, в особі директора. Зв’язатися зі школою можна за телефоном 22 

7733979, письмово на адресу кабінету адміністратора або електронною поштою за адресою: 

sekretariat@szkola-zakret.pl. 

2. Зв’язатися з Інспектором персональних даних можна за електронною адресою: 

iod.oswiata@wiazowna.pl або поштою на адресу листування адміністратора. 

3. Персональні дані будуть оброблятися протягом навчання дитини або на час відкликання згоди 

для обробки. 

4. Правова основа: ст. 6 (1) (а) GDPR та стаття 81 (1) Закону про авторське право та суміжні права. 

5. Персональні дані будуть оприлюднені в зазначених у заяві засобах масової інформації. 

6. Суб'єкт даних має право вимагати доступу до персональних даних, виправлення, видалення або 

обмеження обробки, право подати скаргу до наглядового органу, тобто до Голови Управління із 

захисту персональних даних 

7. Заява про згоду на обробку персональних даних та розповсюдження зображення є добровільним і 

може бути відкликано в будь-який час без впливу на законність обробки на основі згоди до її 

відкликання. 


