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Щорічна згода на використання 
інформації про учня/учениці 

у медіаресурсах 
Рада окружної школи Гамільтон-Вентворт (HWDSB) зобов’язується захищати персональну 
інформацію учнів і допомагати формувати позитивний «цифровий слід», який вони залишають, 
коли розміщують персональну інформацію онлайн. Будь ласка, завітайте до вебсайту вашої 
школи та ознайомтеся з «Листом до батьків/опікунів щодо персональних даних», у якому 
міститься повне пояснення та приклади того, як ми регулярно обробляємо інформацію про учнів 
та захищаємо конфіденційність, дотримуючись законодавчих вимог. 
 
Учні отримують актуальні для їхнього віку інструкції з правилами роботи за комп’ютером, 
поведінки в Інтернеті та безпечного використання технологій. Докладніша інформація про наші 
керівні принципи та директиви, що регулюють навчання 21-го століття, міститься в документах 
Розділ 6.1 Навчання у 21-му столітті, а також у Порядку відповідального використання, 
Порядку, що стосується питань власності й авторства та Порядку, що стосується питань 
ідентичності, довіри та позитивної участі. Ці керівні принципи та директиви легко знайти 
через функцію пошуку на сайті ради (https://www.hwdsb.on.ca/). 

 

Учні HWDSB будуть використовувати Інтернет у школі та опановувати інструменти, які ми 
надаємо, для того, щоб вчитися, створювати, ділитися та співпрацювати. Вони будуть брати участь 
в онлайн-просторі, який контролюється в класних кімнатах, і, можливо, в рамках школи та в інших 
місцях, які належать до шкільної ради. Тільки за умови вашої згоди у цій формі внески, які ваша 
дитина робить онлайн і які надаються у загальний доступ (тобто поза HWDSB), будуть містити 
інформацію, що ідентифікуватиме її. 

 
Ми просимо вашої згоди на онлайн участь вашої дитини у той спосіб, який класні керівники 
вважають відповідним її віку та безпосередньо пов’язаним з її освітою та досягненнями. Ваша 
згода є довільною. За згодою, в Інтернеті за межами шкіл HWDSB можуть з’явитися 
фотографії/відео/аудіозаписи вашої дитини, її письмові та творчі роботи та/або ім’я, (тобто, ця 
інформація буде відкрита спільноті або всесвітній мережі Інтернет), включаючи, наприклад: 
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• розсилки електронної пошти школи, що надсилаються нашій батьківській спільноті; 
• на вебсайтах, блогах та відеопроєктах класу; 
• в облікових записах класу/школи/шкільної ради в соціальних мережах (наприклад, у 

Twitter, YouTube тощо); 
• у шкільних/громадських медіавиданнях або трансляціях; 
• на інших освітніх платформах. 

(будь ласка, збережіть цю сторінку для себе) 
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Згода на розголошення електронної інформації учня 

 

Так, я погоджуюся і даю дозвіл на використання персональних даних моєї дитини в 
описаних формах (наприклад, фото/відео/аудіозаписи моєї дитини, ім’я, письмова/творча 
робота, соціальні медіа/вебсайт/повідомлення в ЗМІ), адже вона бере участь у 
навчальному процесі 21-го століття під керівництвом класного керівника, а також на 
розголошення та відзначення її творчих та академічних досягнень колективом шкіл/рад та 
місцевими ЗМІ. Я розумію, що після публікації в Інтернеті, інформація про дитину може 
з’явитися в інших виданнях за межами HWDSB. 

 
 

НІ, я не погоджуюся. Я не даю дозвіл на розкриття інформації, яка може ідентифікувати 
мою дитину публічно або через мережу Інтернет. 

 

 
Ім’я учня: Клас:   

 
 

Підпис учня/учениці (якщо йому/їй від 18 років):   
 
 

Ім’я батька/матері/опікуна:   
 
 

Підпис батька/матері/опікуна:   
 
 

Дата:   
 
 

Вчитель вашої дитини протягом року повідомлятиме вас про навчальні заходи 21-го століття, які 
плануються для учнів, щоб у вас були можливості поставити питання про конкретні технології та за 
бажанням змінити свою згоду. 

 
 

Якщо вас щось турбує стосовно безпеки вашої дитини щодо використання її персональної 
інформації, зверніться до вашого учителя або директора школи, де навчається ваша дитина. 


