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Декларація про захист даних при оформленні та публікації 

особистих данних, фото та відео учнів 

 Дорогі батьки/опікуни, дорогі учні! 

 У рамках нашої педагогічної роботи ми маємо намір документувати діяльність нашої школи і, за 

потреби, зробити її доступною для більшої групи людей. Це стосується насамперед фотографій 

шкільних екскурсій, шкільних походів, конкурсів, проектів та інших шкільних заходів. Спогади також 

мають бути записані для всіх учасників, наприклад, за допомогою класних фотографій. 

Однак нам дозволено робити це лише в тому випадку, якщо ви дали свою згоду. Навіть просте 

фотографування є обробкою персональних даних, оскільки вони зберігаються на носії інформації. 

Це стосується і ситуацій, коли зображення не опубліковані. Адже публікація фотографій — це не тільки 

питання захисту даних, а ще й стосується права на власну фотографію. Щоб мати можливість 

публікувати фотографії учнів, потрібні дві заяви про згоду. 

Згоди є добровільними. Якщо ви не надаєте згоди або відкликаєте свою згоду, це не тягне за собою 

жодних негативних наслідків. 

Співробітники школи гарантують дотримання  правових норм під час роботи з фото, відео та 

звукозаписами учнів. Якщо представники преси чи фотографи присутні на шкільних заходах, вони 

будуть поінформовані школою про існуючі декларації  щодо фото- відеофіксації та публікації даних. 

Однак, юридичну відповідальність за обробку цієї інформації несуть самі представники преси. Інші, 

треті особи (наприклад, інші батьки) на шкільних заходах також інформуються про свої обов'язки під 

час зйомки та публікації фотографій та інших записів. Крім того, ми як школа, не можемо нести 

відповідальність за дії третіх осіб. Особливо це стосується масових заходів. 

Батьки/законні опікуни неповнолітніх дітей самі вирішують питання захисту даних. 

Починаючи з 14-річного віку, рішення щодо права розпорядження власним фото приймають не лише 

батьки/законні опікуни, а й самі діти, тому учні цього віку також мають підписати декларацію у цій 

формі. 

На цьому етапі ми хотіли б зробити два важливі юридичні повідомлення: 

Передані або опубліковані друковані фотографії, фотографії в цифровому вигляді, відео та звукозаписи 

можуть бути змінені третіми особами або використані без змін у несанкціонованих цілях. Може мати 

місце несанкціоноване поширення інформації, або треті особи опублікують ці дані в Інтернеті. 

Якщо вони опубліковані в Інтернеті, вони можуть бути завантажені та збережені у будь-який час та на 

невизначений термін в будь-якій точці світу. За потреби, ці дані також можна знайти через пошукові 

системи. 

Не можна виключати, що інші особи або компанії зв'яжуть ці дані з іншими особистими даними, 

доступними в Інтернеті, і таким чином створять профіль особистості, змінять дані або 

використовуватимуть їх для інших цілей. 

Згідно закону, школа можє надавати довідку про зібрані особисті дані. Існує також право на 

виправлення, видалення або обмеження, право подання заперечення обробки та право на 

перенесення даних про особу. Ви також маєте право подати скаргу до органу захисту даних, 

уповноваженому з питань захисту даних у федеральній землі Саксонія-Анхальт. 

З найкращими побажаннями 

Директор школи/представник школи 
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Цим я/ми погоджуємося з тим, що фотографії, відео та звукозаписи моєї/нашої дитини можуть бути 

зроблені в школі та на шкільних заходах і зберігатися на носіях для цілей, визначених школою  

(без публікації або подальшого використання):                                                                      ☐ так           ☐ ні 

 

Я даю згоду на те, що фотографії, відео- та аудіозаписи, зроблені з моєю/нашою дитиною для зазначених 

цілей, можуть бути опубліковані наступним чином: 

- Публікації у класі (наприклад: стінній газети або у навчальних цілях)                              ☐ так           ☐ ні 

- Публікації у будівлі школи/на шкільній території (наприклад: звіти про заходи та змагання) 

                                                                                                                                                                  ☐ так           ☐ ні 

- Публікації у внутрішніх шкільних виданнях (наприклад: хроніки, щорічні видання)     ☐ так           ☐ ні 

- Публікації у друкованих виданнях, які також призначені для людей поза школою (наприклад, шкільні 

флаєри)                                                                                                                                                   ☐ так           ☐ ні   

- Публікації в Інтернеті – за умови відповідальності школи (наприклад: на домашній сторінці школи)         

                                                                                                                                                                   ☐ так           ☐ ні 

- Публікації третіми особами після передання школою (наприклад: в газетах та онлайн-ЗМІ)  

☐ так           ☐ ні 

- Публікації третіми особами, які фотографують самі (наприклад, представники преси чи фотографи на 

шкільних заходах)                                                                                                                                 ☐ так           ☐ ні 

 Права на фотографії надаються безоплатно, а також включають право їх редагування за умови, що 

редагування не спотворює зображення. 

 Я згоден з тим, що повне ім'я та прізвище  моєї/нашої дитини може бути використане при публікації 

фото, відео або звукозаписів: 

☐ так                      ☐ тільки прізвище                       ☐ ні 

 

Ця згода може бути відкликана у будь-який час у майбутньому. Відкликання також може стосуватися 

підпунктів або, наприклад, окремих фотографій. При відкликанні дозволу, матеріали, які були виготовлені 

до моменту подання відкликання, не втрачають своєї законності. У випадку вже роздрукованих матеріалів 

згода більше не може бути відкликана після розміщення замовлення на друк. У разі відкликання відповідні 

дані більше не використовуватимуться в майбутньому і будуть негайно видалені. Якщо згода не відкликана, 

вона діє протягом всього терміну відвідування школи. У разі, якщо треті особи самостійно зібрали особисті 

дані, або правомірно отримали їх від школи, згода має бути відкликана батьками/опікунами особисто.  

У випадку, якщо я/ми самостійно роблю або отримую фото, відео чи звукозаписи шкільних заходів, я/ми 

зобов'язуюсь поводитися з ними відповідально та не буду публікувати чи розголошувати особисті  данні, 

якщо це не відповідає інтересам зображених осіб. 

_______________________________ 

Місто, дата 

_______________________________       ______________________________  

Підпис батьків/законних опікунів                                       З 14-ти рокив - підпис учня 


