
Zakręt, дата. ……………………… 

ЗГОДА 

 ЗА САМОСТІЙНЕ ПОВЕРТАННЯ ДИТИНИ ЗІ ШКОЛИ 

 

1. Я заявляю, що даю згоду на повернення моєї дитини самостійно 

…………………………………………………………………. учня/учениці класу….………….. 

з школи/ГПД в день………………/кожного дня тижня (день тижня) …………………..….. 

після уроків/ГПД……………….. і я несу за це повну відповідальність.  

При цьому заявляю, що не буду пред'являти претензій до Початкової школи ім. C. K. 

Norwid у Закренці через те, що моя дитина сама залишила приміщення школи у 

вищезазначену дату. Я заявляю, що повідомив свою дитину про безпечне поводження на 

дорогах загального користування. 

2. Я даю згоду на самостійне повернення моєї дитини……………………………….   

учня/учениці класу …………….. на велосипеді зі школи після занять. Я заявляю, що 

зобов’язуюсь оснастити свою дитину захисним шоломом, світловідбиваючим жилетом і 

несу повну відповідальність за технічний стан велосипеда. Разом з тим, хочу повідомити, 

що у моєї дитини є документ на право переміщення двоколісним транспортним засобом у 

дорожньому русі (велосипедна картка) і тому я несу всю відповідальність за свою дитину 

3. по дорозі до школи і по дорозі додому, і я звільняю працівників початкової школи ім. C. K. 

Norwid в Zakręcie від відповідальності за мою дитину на той час. 

 

………………………………           ……………………………… 
розбірливий підпис матері/законного опікуна     розбірливий підпис батька/законного опікуна 

      

 

  
Інформаційне застереження 

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо 

обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Журнал законів ЄС L 119/1 від 

4.5.2016 р.) повідомляємо, що: 

Контролер даних 

Адміністратором ваших персональних даних є Початкова школа Кіпріана Каміла Норвіда в Закренці, вул. Szkolna 11, 05-077 Варшава, в 

особі директора. Зв’язатися зі школою можна за телефонами 22 773 39 79 або 501 173 927, письмово на адресу кабінету адміністратора або 

електронною поштою na sekretariat@szkola-zakret.pl. 

дміністратори Ваших персональних днів Початкова 

 

Офіцер із захисту даних 

 

Адміністратор призначив спеціаліста із захисту даних, з яким можна зв’язатися за адресою електронної пошти iod.oswiata@wiazowna.pl, 

у всіх питаннях, що стосуються обробки ваших персональних даних школою та реалізації прав, пов’язаних з обробкою.   
Призначення та основа обробки 

Метою збору та обробки даних є виконання статутних завдань школи, що випливають із правових норм. 

 

Підставою для обробки ваших персональних даних та даних дитини є п. 6 ст. 1 літ. c GDPR, Закон - Закон про освіту від 14 грудня 2016 року. 

(Вісник законів від 2018 р., ст. 996 із змінами), Закон про систему освіти від 7 вересня 1991 р. (Вісник законів від 2017 р., ст. 2198 із змінами) 

та Положення МОН від 25 серпня 2017 р. про порядок ведення документації про хід освіти, виховної та доглядової діяльності державними 

дитячими садками, школами та установами. та види такої документації (Законодавчий журнал 2017 р., ст. 1646 із змінами). 

 

Одержувачі даних або категорії одержувачів даних: Ваші персональні дані можуть бути передані уповноваженим відповідно до 

законодавства особам. 

Період зберігання даних: Ваші дані оброблятимуться протягом усього навчального року. 

 

 

a) Права суб'єктів даних 
b) Відповідно до GDPR ви маєте право: 

                           а) право доступу до ваших даних та отримання їх копії; 

c) б) право на виправлення (виправлення) ваших даних; 
d) в) право на видалення персональних даних у ситуації, коли обробка даних відбувається не для виконання зобов'язання, що випливає 

з                          з законодавчого положення, або під час здійснення публічних повноважень; 

e) г) право обмежувати обробку даних; 
                           д) право заперечувати проти обробки даних; право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних. 



 

Інформація про добровільне або обов'язкове надання даних 

Надання вами ваших персональних даних є законодавчою вимогою і є необхідним для виконання статутних завдань школи. 

Надання ваших персональних даних для цілей, відмінних від законодавчих, є добровільним і відбувається на основі вашої згоди. 

 

………………………………           ……………………………… 
розбірливий підпис матері/законного опікуна             розбірливий підпис батька/законного опікуна 


