
 

Заява-анкета 

про зарахування учениці або учня до школи 

- Початкова школа, подальші ступені 

загальноосвітньої школи - 
 
Ця заява-анкета містить персональні дані, які збираються відповідно до §30, абз. 1 Закону про шкільну освіту 

федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (SchulG). Збір та подальша обробка цих даних з метою оформлення 

шкільних відносин згідно з чинним законодавством та відповідно до § 11, абз. 1 Закону про шкільну освіту 

(SchulG) не потребують Вашої згоди. Обробка даних ґрунтується на нормах про захист персональних даних, 

наявних у чинних нормативно-правових актах, що регулюють роботу закладів шкільної освіти  (Закон про 

шкільну освіту (SchulG), Положення про захист персональних даних у закладах шкільної освіти, в окремих 

випадках – типове положення, що регулює діяльність відповідного закладу шкільної освіти), а також на 

додаткових положеннях Земельного закону про захист персональних даних. 

 
  Учні/учениці  

Прізвище Ім’я Дата та місце народження 
   

Адреса  Телефон/E-mail 

   

Адреса у разі надання 

житла згідно з § 111, абз. 2 

Закону про шкільну освіту 

федеральної землі 

Шлезвіг-Гольштейн 

(SchulG) 

  

   

Громадянство Рідна мова та інші мови, якими 
учениця чи учень 
послуговується у 
повсякденному житті  

Конфесія 

   

Медичне страхування   

 

Виявлені вади здоров’я, що мають значення для відвідування школи  

 

Батьки 

 Прізвище, ім’я матері Інші законні представники/опікуни 

  

Прізвище, ім’я батька  

  

Адреса Телефон/E-mail 

  

Ця заява-анкета також дає Вам можливість надати школі свою згоду на обробку певних персональних даних. 

Правовою основою для відповідної обробки персональних даних є виключно Ваша згода (стаття 6, абз. 1, буква 

а) Директиви (ЄС) 2016/679 – Загальний регламент про захист персональних даних). 

 



Згода на обробку та використання фотографії  

в адміністративних цілях закладом шкільної освіти 

 
На підставі Вашої згоди школа може зберігати та використовувати фотографію Вашої дитини в 

адміністративних цілях. Фотографія зберігається в аналоговому форматі у особовій справі учня чи учениці. 

Крім того, фото зберігається в цифровому форматі виключно на інформаційно-технічних носіях адміністрації 

закладу шкільної освіти. У разі надходження відповідного запиту адміністрація школи може передати копію 

фотографії Вашої дитини в аналоговому форматі вчителю або вчительці, що викладає у класі Вашої дитини. 

Адміністрацією закладу шкільної освіти проводиться інструктаж педагогічного персоналу щодо дотримання 

законодавчих норм про захист персональних даних та обережного поводження з фотографіями. Можливість 

отримати доступ до фотографії допомагає адміністрації шкільного закладу освіти та педагогічному колективу 

ідентифікувати особу учня або учениці; особливо це стосується вчительок та вчителів, які викладають у 

великої кількості різних класів у дуже низькому об’ємі. Фотографія не буде передаватись в інші місця або 

заклади за межами школи. 

 

Надання згоди є добровільним. Воно не впливає на інші аспекти навчального процесу. Відмова надати згоду не 

впливає на участь Вашої дитини у навчальному процесі, передбачену чинними правилами та законодавством. 

Ви маєте право в будь-який час відкликати Вашу згоду без пояснення причин. Після відкликання згоди 

фотографію Вашої дитини буде негайно видалено. Якщо педагогічному персоналу було надано фотографію 

Вашої дитини, керівництво школи подбає про те, щоб цю фотографію також одразу було видалено. 

 

У разі потреби адміністрація школи буде час від часу звертатися до Вас із проханням надати поточну 

фотографію учня або учениці. Попередньо надана фотографія та наявні копії будуть негайно видалені. За 

бажання Ви можете отримати назад фотографії (за наявності). 

 

 

 Я надаю згоду  Я відмовляюсь надати згоду 



 

 

Згода на розміщення фото- та відеоматеріалів на вебсайті закладу 

шкільної освіти  
 

У цьому закладі шкільної освіти є власний вебсайт, а керівництво школи відповідає за створення його 

педагогічного та дидактичного контенту. Сайт було створено з метою ознайомлення громадськості з 

діяльністю нашого закладу шкільної освіти. Водночас можливо, що фотографії Вашої дитини (без зазначення 

імені та прізвища) буде опубліковано на вебсайті. Оскільки такі фотографіїї не можна розповсюджувати без 

згоди відповідної особи, нам потрібна Ваша згода на це. Ми звертаємо Вашу увагу на те, що розміщену в 

мережі інтернеті інформацію можна шукати, отримувати до неї доступ та змінювати в усьому світі. 

 

Надання згоди є добровільним. Воно не впливає на інші аспекти навчального процесу. Відмова надати згоду не 

впливає на участь Вашої дитини у навчальному процесі, передбачену чинними правилами та законодавством. 

Ви маєте право в будь-який час відкликати Вашу згоду без пояснення причин. Після відкликання згоди 

фотографію Вашої дитини буде негайно видалено. Якщо педагогічному персоналу було надано фотографію 

Вашої дитини, керівництво школи подбає про те, щоб її також одразу було видалено. 

 

Ви маєте право в будь-який момент відкликати свою згоду без пояснення причин. Зображення/відео буде 

видалено з вебсайту шкільного закладу одразу після відкликання згоди. Однак не можна виключати, що 

зображення/відео можна буде знайти в пошукових системах, на архівних сайтах тощо, навіть у тому випадку, 

коли школою було належним чином дотримано Ваше «право на забуття» відповідно до статті 17, абз.2 

Регламенту (ЄС) 2016/679. 

 

 Я надаю згоду  Я відмовляюсь надати згоду 

 

Згода на створення списку з контактними даними  

учениць та учнів класу 

 
Створення списку з контактними даними учнів та учениць класу було б корисним з огляду на підтримку 

роботи школи та для передачі інформації батькам/повнолітнім ученицями та учнями через надсилання 

повідомлень на телефон чи електронною поштою. Нам потрібна Ваша згода на створення такого списку, до 

якого буде внесено прізвище, ім’я учня та номер телефону/електронну адресу учня/учениці, а також на 

передачу вищезазначених персональних даних всім батькам учнів та учениць, що навчаються у Вашому класі. 

 

Надання згоди є добровільним. Воно не впливає на інші аспекти навчального процесу. Відмова надати згоду не 

впливає на участь Вашої дитини в навчальному процесі, передбачену чинними правилами та законодавством. 

Ви маєте право в будь-який час відкликати Вашу згоду без пояснення причин. 

 Я надаю згоду  Я відмовляюсь надати згоду 

 

Згода на передачу персональних даних батьківському комітету класу 
 

З метою підтримки виконання батьківськими комітетами класів їх повноважень та у разі надання Вами на це 

письмової згоди школа передасть їм Ваше ім’я, адресу, номер телефону та адресу електронної пошти. Щоб 

спростити цей процес, ми просимо Вас надати Вашу згоду вже на цьому етапі. 

 

Надання згоди є добровільним. Воно не впливає на інші аспекти навчального процесу. Відмова надати згоду не 

впливає на участь Вашої дитини у навчальному процесі, передбачену чинними правилами та законодавством. 

Ви маєте право в будь-який час відкликати Вашу згоду без пояснення причин. 

 

 Я надаю згоду  Я відмовляюсь надати згоду 

 

 

 

……………………………………………

… Підпис батьків або повнолітнього 

учня чи повнолітньої учениці 
 



Додаткова інформація щодо обробки персональних даних згідно з чинним 
законодавством 

 

1. Відповідальною особою згідно зі статтею 4, пунктом 7 Регламенту (ЄС) 2016/679 є 
[Bezeichnung, Name, Kontaktdaten der Schule] 

2. Уповноваженим/-женою школи з захисту персональних даних є [Bezeichnung, 
Kontaktdaten] 

3. За умови задоволення ряду відповідних юридичних умов персональні дані можуть 
передаватися без отримання окремого дозволу на обробку персональних даних 
протягом періоду реалізації шкільних відносин наступним отримувачам: 
державним органам нагляду за роботою шкільних закладів освіти, іншим 
державним закладам шкільної освіти, за потреби – відповідальним центрам освіти 
для дітей з особливими освітніми потребами, відповідальному відомству в справах 
охорони здоров’я (підпорядкований округу чи місту без статусу округу) у разі 
проведення обов’язкових шкільних медичних досліджень, відповідальному центру 
працевлаштування/центру зайнятості, іншим державним органам, що 
координують роботу відповідного закладу шкільної освіти.     

4. Видалення даних відбувається відповідно до строків, встановлених Положенням 
закладу шкільної освіти «Про захист персональних даних». Огляд додається до 
заяви-анкети.  

5. Відповідно до статей 15-18 Регламенту (ЄС) 2016/679 щодо обробки персональних 
даних та за умови задоволення ряду відповідних умов особа має право на 
отримання довідкової інформації, виправлення, обмеження обробки та видалення 
персональних даних. 

6. Ви маєте право подати скаргу до Незалежного земельного центру з захисту 
персональних даних у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, що знаходиться за 
адресою Holstenstraße 98, 24103 Kiel, написавши листа на електронну пошту 
mail@daten- schutzzentrum.de чи зателефонувавши за номером 0431 988 1200. 
Також до Центру можна звернутись, скориставшись зашифрованим видом 
електронної пошти (https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1008-.html)  

 
 

Додаткова інформація щодо обробки персональних даних відповідно до наданої згоди на 
обробку персональних даних  

1. Відповідальною особою відповідно до статті 4 № 7 Регламенту (ЄС) 2016/679 є 
[Bezeichnung, Name, Kontaktdaten der Schule] 

2. Уповноваженим/-женою школи з захисту персональних даних є [Bezeichnung, 
Kontaktdaten] 

3. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних обробка персональних 
даних, що відбувалася до моменту відкликання згоди, залишається правомірною. 
Персональні дані будуть видалені, якщо мети, з якою проводилась їхня обробка, 
більше не існує або згоду, на підставі якої здійснюється обробка персональних 
даних, буде відкликано. 

4. Відповідно до статей 15-18 Регламенту (ЄС) 2016/679 щодо обробки персональних 
даних та за умови задоволення ряду відповідних умов особа має право на 
отримання довідкової інформації, виправлення, обмеження обробки та видалення 
персональних даних. 

5. Ви маєте право подати скаргу до Незалежного земельного центру з захисту 
персональних даних у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, що знаходиться за 
адресою Holstenstraße 98, 24103 Kiel, написавши листа на електронну пошту 
mail@daten- schutzzentrum.de чи зателефонувавши за номером 0431 988 1200. 
Також до Центру можна звернутись, скориставшись зашифрованим видом 
електронної пошти (https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1008-.html)  
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