Додаток 4

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗАЯВА ПРО ПРИХИЛЬНІСТЬ
ДОТРИМАННЮ СТАНДАРТІВ, ВИКЛАДЕНИХ У
ПРОТОКОЛАХ, ТА ІНФОРМУВАННЯ ЦЕНТРУ
Директору центра ………………………………............................................................

КОМУ

ЗАЯВНИК
Батько / Мати / Опікун
DNI/NIE

Ім’я

Прізвище 1

Прізвище 2

Учень/учениця
DNI/NIE

Ім’я

Прізвище 1

Прізвище 2

ЗАЯВЛЯЮ:
1.

Що я зобов’язуюсь, що мій син або дочка не підуть в центр, якщо у нього/неї
з’являться будь-які симптоми, сумісні з COVID-19.

2.

Що я був/ла проінформований/на і зобов’язуюсь дотримуватися правил,
викладених у плані дій на випадок непередбачених обставин центру, і проводити
необхідні дії, якщо в навчальному закладі з’явиться учень з симптоматикою,
сумісною з COVID-19.

3.

Що я повідомлю дирекцію центру або класного керівника про будь-які зміни
стану здоров’я мого сина або дочки, сумісних з COVID-19, а також про
виникнення будь-якого випадку COVID-19 в сімейному оточенні.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Відповідно до регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту і Ради від 27 квітня 2016,
«про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких
даних», а також скасованої Директиви 95/46/ЄС (загального регламенту про захист даних), і
діючим законодавством в області захисту даних, повідомляє про обробку персональних даних,
які містить цей запит.
Обробка даних. Персональні данні, що містяться у цьому додатку, будуть оброблятися
навчальним закладом, в яке представлено цю заяву.
Мета обробки. Мета обробки цих даних полягає в управлінні ситуацією пандемії, викликаної
COVID-19.
Здійснення прав та вимог. Особа, чиї персональні данні обробляються, може реалізувати свої
права на інформацію, доступ, виправлення, скасування, обмеження, перехід, опозицію і не
включення в автоматичну обробку (і, навіть, відкликати свою згоду у разі необхідності, згідно з
правилами встановленими у загальному регламенті про захист даних) щодо особи,
відповідальної за обробку, за допомогою процедури «запит про здійснення прав в області
захисту персональних даних», передбачених на інтернет-сторінці CAIB (seuelectronica.caib.es).
Після отримання відповіді від відповідальної особи, або у разі відсутності відповіді протягом
одного місяця, особа, чиї персональні данні оброблювалися, може пред’явити «претензії щодо
захисту прав» у іспанській Агенції із захисту прав.
Делегація захисту даних. Делегація із захисту даних адміністрації автономного співтовариства
Балеарських островів знаходиться у Consejería de Presidencia (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma;
a/e: protecciodades@dpd.caib.es).
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