
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ПРАВАХ 

  

У зв’язку з тим, що ви заповнюєте багато документів, надаєте інформацію, частина з яких 

є персональними даними (наприклад, ім’я, прізвище, дата та місце народження, номер 

документа, що посвідчує особу, дані вашої дитини тощо), нам потрібно щоб розповісти 

вам, хто ми, чому ми збираємо та використовуємо ці дані, на які ви маєте права, кому ми 

будемо розкривати такі дані, як довго ми їх зберігатимемо та як ви можете зв’язатися  

з нами. 

 

Ваші персональні дані збирає та використовує Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku 

(далі – Шкільний комплекс), насамперед для того, щоб забезпечити Вашу дитину 

піклуванням та забезпечити навчання та документацію з цього приводу. У цьому випадку 

обов’язок надати персональні дані випливає з положень польського законодавства  

і відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. в) GDPR, тобто Регламент (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). 

 

Якщо ви дозволите іншим особам забрати вашу дитину зі Шкільного комплексу, 

необхідно буде надати персональні дані, які дозволять ідентифікувати цих осіб. У цьому 

випадку підставою для обробки персональних даних буде забезпечення безпеки вашої 

дитини, що відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. c) і d) GDPR. 

 

Якщо ви дасте свою згоду, зображення вашої дитини може використовуватися для 

рекламування та документування діяльності, пов’язаної з реалізацією цілей навчання, 

виховання та догляду, у формі фотографії та фільму, за допомогою будь-яких засобів,  

а також після закінчення навчання, що відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. а) GDPR. Висловлення 

згоди є добровільним і відбувається шляхом підписання форми згоди в кінці. Відсутність 

згоди не буде підставою для несприятливого лікування і не спричинить негативних 

наслідків. Ви можете будь-коли відкликати свою згоду. З метою доказів відкликання 

згоди має бути здійснено в письмовій формі. 

 



Ваше зображення, як і багато інших функцій, обробляється за допомогою 

відеомоніторингу. Ці дані обробляються з метою забезпечення безпеки людей, які 

перебувають у шкільному комплексі, та захисту майна. Це дозволено нормативними 

актами про освіту та відповідає ст. 6 сек. 1 літ. в) та e) GDPR. Місця, охоплені 

відеоспостереженням, позначено відповідним чином. 

 

Ваші персональні дані також обробляються в ІТ-системах, а це означає, що вони також 

можуть тимчасово зберігатися та оброблятися для забезпечення безпеки та належного 

функціонування цих систем, наприклад, у зв’язку з резервним копіюванням, тестуванням 

змін системи, виявленням несправностей, захистом від зловживання. 

 

Надання ваших персональних даних є обов’язковим, за винятком обробки зображення 

вашої дитини. 

 

Ваші персональні дані не підлягатимуть профілюванню, тобто автоматичному процесу 

застосування певних функцій. 

 

Незалежно від ситуації, Шкільний комплекс зобов’язаний захищати вашу 

конфіденційність та забезпечувати безпеку ваших персональних даних. 

 

Відповідно до положень та принципів етики, що діють у Шкільному комплексі, ви 

можете: 

- знати, які дані ми збираємо і що ми з ними робимо, наприклад, отримуючи їх копію, 

але право на доступ до записів зображень відеоспостереження не може негативно 

вплинути на права і свободи інших людей у розумінні положень GDPR. Шкільний 

комплекс не має і не використовує програмне забезпечення для анонімізації 

зображення людей на записах зображень, 

- виправте дані, якщо знайдете в них помилки, 

- передавати дані куди завгодно, якщо це дозволено законом і технічно можливо, 

- обмежити обробку даних або навіть вимагати їх видалення у випадках, передбачених 

законом. 

 



Якщо ви вважаєте, що збір і використання персональних даних Шкільним комплексом 

порушує ваші права – повідомте нам про це. Ми відповімо та пояснимо ваші сумніви. Ви 

також маєте право подати скаргу до контролюючого органу – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (Голови Управління захисту персональних даних). 

 

Шкільний комплекс може розкривати ваші персональні дані лише установам, 

уповноваженим на отримання такої інформації на підставі закону. 

 

Ваші персональні дані зберігатимуться лише протягом періоду, необхідного для 

досягнення мети, з якою вони були зібрані, а в разі добровільного надання персональних 

даних – до відкликання згоди. Пізніше вони можуть зберігатися в архівних цілях 

відповідно до чинних нормативних актів. 

 

З іншого боку, відеозаписи з відеоспостереження зберігаються не довше 3 місяців з дня 

запису, якщо вони не є доказом у судовому провадженні або Шкільний комплекс не 

дізнався, що вони можуть бути доказом у провадженні – тоді вони зберігаються до 

юридично обов’язкового припинення провадження у справі. 

 

Додаткову інформацію про ваші персональні дані можна отримати, звернувшись до 

Шкільного комплексу або безпосередньо до Уповноваженого із захисту даних листом за 

адресою: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku, ul. Maksymiliana Buhla 3,  44-217 

Rybnik або електронною поштою на адресу: zsp12rybnik@op.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(прізвище та ім'я дитини)  

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Я даю згоду на обробку зображення моєї дитини для рекламування та документування 

діяльності, пов’язаної з реалізацією цілей навчання, виховання та догляду, у формі 

фотографії та фільму, за допомогою будь-якого засобу, а також після закінчення 

навчання. 

 

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

 (дата та розбірливий підпис батьків або законного опікуна 

- відсутність підпису означає відсутність згоди) 

 


