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Зарахування до дитячого садка або 1 курсу початкової школи 

на 2022/2023 навчальний рік 

для дітей - іноземців, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки 

відповідно до § 33 абз. а) Закону 

про перебування іноземців на території Чеської Республіки («біженців») з місцем проживання 

в районі водозбору. 
 

ЗАЯВА ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Я визнаю, що вищезгадані персональні дані обробляються Початковою школою та дитячим садком 

Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí (далі – «Адміністратор») на підставі 

пункту 1 статті 6 , лист c) Регламент (ЄС) 2016/679 (далі іменований «GDPR») («Обробка необхідна 

для виконання юридичних зобов’язань, що застосовуються до контролера»), за винятком 

персональних даних: номер телефону, адреса електронної пошти, які обробляються контролер 

Стаття 6 (1) (a) (e) GDPR («Обробка необхідна для виконання завдання, яке виконується в 

суспільних інтересах або під час виконання офіційних повноважень, наданих адміністратору»), щоб 

спростити цю адміністративну процедуру. Їх введення є добровільним. Ненадання їх адміністратору 

не вплине на результат цього адміністративного провадження. 

Розпорядник цих персональних даних зобов’язується не передавати їх третім особам і не 

використовувати в інших цілях, крім цієї адміністративної процедури. 

Розпорядження такими персональними даними регулюється відповідним файлом і правилами 

подрібнення, за винятком персональних даних, які обробляються на підставі статті 6, параграф 1, 

лист e) GDPR, який буде ліквідований без невиправданих затримок після закінчення дії цього 

Адміністративного процесуального кодексу та водночас у разі недопуску дитини початковою 

школою та дитячим садком Альбрехтіце-над-Орлічі. 

Я визнаю, що якщо виникнуть будь-які сумніви щодо законності використання моїх персональних 

даних, я можу зв’язатися з Уповноваженим із захисту даних (контактні дані Уповноваженого 

вказані на веб-сайті школи) або Управлінням із захисту персональних даних, яке контролює 

обробка персональних даних персональні дані в Чеській Республіці. 

 

Законний опікун дитини:……………………………………………народився.: ……………………….. 

 

Законнийпредставник:………………………………………………народився.:………………………… 

 

 

В Альбрехтіце-над-Орлічі, на: …………………………… 

 

 

Підпис законного опікуна дитини: .…………………………………………………………….. 
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