
 

 

Зразок – формуляр „Повнолітні школярі та школярки“ 
 

BERUFLICHE SCHULEN ALTÖTTING (Назва школи) 
 

Згода на оприлюднення персональних даних  
(включаючи фото) 

 
Шановні школярі та школярки,  
 
у певних випадках ми хочемо поширювати інформацію про події нашого шкільного життя та 
робити її доступною для широкої громадськості. Тому ми маємо намір публікувати тексти та 
фотографії, які створені в рамках педагогічної роботи чи шкільних заходів. Окрім фотографій 
класу, ми б хотіли мати змогу також поширювати особисту інформацію: про шкільні екскурсії, 
шкільні поїздки, шкільний обмін, (спортивні) змагання, навчальні проекти чи «День відкритих 
дверей».  
 
Ми хотіли б отримати вашу згоду на це нижче. 
 

 Carlo Dirschedl, OStD (Директорка школи/ Директор школи) 
 

Прізвище, ім’я, дата народження, клас учня/учениці 
 
Цим я даю згоду на публікацію моїх персональних даних, включаючи фотографії, у таких 
ЗМІ:   

Будь ласка, оберіть потрібне! 
 
 Звіт школи за рік 
                  (оскільки публікація не дозволена відповідно до пункту 3 статті 85 Баварського закону про освіту та викладання) 

 
 
 місцева щоденна преса 
 
 World Wide Web (Інтернет) на домашній сторінці школи www.bsaoe.de 
             Дивіться примітку нижче! 
 
Права на фотографії надаються без права на винагороду, а також включають право на їх 
редагування за умови, що редагування не спотворює їх. Фотографії класу публікуються лише в 
річному звіті та надаються лише в алфавітниму порядку; інша інформація до фотографій не 
додається. Ця згода не поширюється на звукозаписи, відео та відеозаписи. 
 
Згода може бути відкликана в будь-який час у письмовій формі на ім’я директора/директорки 
школи з чинністю на майбутнє. Відкликання не впливає на законність обробки даних, яка 
відбувається до моменту відкликання згоди. 
 
 
Якщо згода не буде відкликана, вона діє безстроково, тобто впродовж навчального року та до 
кінця навчання у школі. 
 
Згода добровільна. Ненадання або відкликання згоди не тягне за собою жодних наслідків. 
 
 
___________________________________ _________________________________________ 
[Місце, дата] [Підпис учениці/учня] 

 
 
Публікації в Інтернеті / повідомлення про захист даних: 

Після публікації в Інтернеті персональні дані (включаючи фотографії) можуть бути доступні та 
зберігатися у будь-якої людини у всьому світі. Дані також можна знайти за допомогою так званих 
«пошукових систем». Не можна виключити, що інші люди чи компанії зв’яжуть дані з іншими 
особистими даними, доступними в Інтернеті, і таким чином створять профіль особистості, 
змінять дані, використовуватимуть їх для інших цілей або передадуть іншим людям. 

 


