
Т.в.о. директора КЗ «Вінницький ліцей  

№ 7 ім. Олександра Сухомовського» 

Романовій Г. О. 
                                                                                                              

                                                                           ____________________________________________ 
                                                                                   (ПІБ батька повністю) 

прож. ____________________________________________ 

тел. ________________________________________ 
 

Згода на обробку персональних даних 

Я,___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання) 

шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-

VI «Про захист персональних даних» добровільно надаю однозначний беззастережний дозвіл 

комунальному закладу «Навчально-виховний комплекс: Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей № 7 Вінницької міської ради» на обробку моїх персональних даних та персональних даних 

моєї дитини 

_________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові дитини) 

у письмовій та/або електронній формі з метою забезпечення реалізації Установою трудових 

відносин та відносин, пов’язаних із трудовими; адміністративно-правових, податкових відносин 

та інших відносин. Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані 

третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. 

Обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних: 

• паспортні дані, дані свідоцтва про народження, ідентифікаційний номер; 

• дата та місце народження; 

• особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо); 

• громадянство; 

• місце проживання фактичне та за державною реєстрацією; 

• освіта, професія, спеціальність, посада; 

• автобіографічні дані; 

• дані, що стосуються здоров’я дитини; 

• дані, що підтверджують право на пільги, встановлені чинним законодавством; 

• телефонні номери (міські, мобільні, інші) та адреса електронної пошти; 

• дані про попередні місця навчання дитини; 

• запис зображення (фотографія) 

Я, _____________________________________________________________,  посвідчую, що 

отримав(-ла) повідомлення про включення інформації про мене та моєї дитини 

______________________________________________________________  до бази персональних 

даних з метою ведення діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 

адміністративної та іншої інформації учасників навчально-виховного процесу, а також 

внутрішніх документів закладу з питань реалізації визначених законодавством і колективним 

договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також 

відомості про мої права та права моєї дитини, визначені Законом України «Про захист 

персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VI, і про осіб, яким мої дані надаються для 

виконання зазначеної мети. 

«_____» _____________ 20_____ року                                                       _________________ 
                                                                                                                                                                                               (підпис) 


