
Einwilligung (bitte Entsprechendes ankreuzen) / Згода (будь ласка, позначте відповідне) 
 

1. Zur Verarbeitung von Fotos zu 
schulischen Zwecken  
 
Für schulische Zwecke (zum Beispiel 
Schülerausweis) und für Publikationen, wie 
Zeitung, Internetauftritt,  
Schulchronik und Multimediaprodukte der 
Schule werden immer wieder Fotos 
verwendet. 
Da solche Bildnisse nicht ohne 
Einverständnis der Betroffenen verwendet 
werden dürfen, benötigen wir Ihre 
Einwilligung. Diese ist freiwillig und kann 
jederzeit von Ihnen ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden. 
 
Ich bin einverstanden □  
Ich bin nicht einverstanden □ 
 

1. Опрацювати фотографії для навчальних 
цілей 
 
Для шкільних цілей (наприклад, 
студентський квиток) і для публікацій, 
таких як газети, веб-сайти, 
Шкільні літописи та шкільні 
мультимедійні продукти знову і знову 
використовують фотографії. 
Оскільки такі зображення не можна 
використовувати без згоди 
постраждалих, нам потрібна ваша згода. 
Це добровільно, і ви можете скасувати 
його в будь-який час без пояснення 
причин. 
 
Я згоден □ 
Я не згоден □ 

2. Zur Erstellung einer Klassenliste 
 
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre 
es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine 
Telefonliste erstellt werden  
würde, um notfalls mithilfe Telefonkette 
oder E-Mail-Verteiler bestimmte 
Informationen zwischen Eltern  
beziehungsweise volljährigen Schülerinnen 
und Schülern weiterzugeben.  
Für die Erstellung einer solchen Liste, die 
Name, Vorname des Schülers enthält sowie 
die Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
und für die Erlaubnis, dass diese 
Informationen an alle Eltern der Klasse 
weitergegeben werden, benötigen wir Ihre 
Einwilligung. Diese ist freiwillig und kann 
jederzeit von Ihnen ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden. 
 
Ich bin einverstanden □  
Ich bin nicht einverstanden □ 
 

2. Створити список класів 
 
Щоб полегшити роботу школи, було б 
корисно створити список телефонів у 
кожному класі 
у разі потреби використовував би 
телефонний зв’язок або список розсилки 
електронною поштою для передачі 
певної інформації між батьками 
або передати дорослим учням. 
Для того, щоб скласти такий список, який 
включає ім’я, ім’я, номер телефону та 
адресу електронної пошти учня, а також 
дозволити надавати цю інформацію всім 
батькам у класі, нам потрібна ваша згода. 
Це добровільно, і ви можете скасувати 
його в будь-який час без пояснення 
причин. 
 
 
Я згоден □ 
Я не згоден □ 

3. Zur Teilnahme an Elternnachricht.de  
 
Um die Kommunikation zwischen Schule, 
Lehrern und Eltern zu verbessern, setzen 

3. Для участі в Elternnachricht.de 
 
Щоб покращити спілкування між 
школою, вчителями та батьками, ми 



wir die digitale Anwendung 
Elternnachricht.de ein. Für die Nutzung der 
Anwendung müssen wir einige wenige 
personenbezogene Daten erheben und 
benötigen dazu Ihre Einwilligung. Falls Sie 
nicht einverstanden sind, werden Sie die 
Informationen auf herkömmliche Weise 
(Papierversion) erhalten.  
 
Ich bin einverstanden □  
Ich bin nicht einverstanden □ 
 
Wenn Sie „Ich bin einverstanden“ 
angekreuzt haben, geben Sie bitte hier die 
Daten für mindestens ein 
erziehungsberechtigtes Elternteil an: 
 
Name des Kindes: ____________________ 
 
Elternteil 1: 
Vorname (OPTIONAL): ________________ 
Nachname: ________________ 
E-Mail-Adresse: ________________ 
Erziehungsberechtigt?  
□ Ja  
□ Nein 
 
Elternteil 2: 
Vorname (OPTIONAL): ________________ 
Nachname: ________________ 
E-Mail-Adresse: ________________ 
Erziehungsberechtigt?  
□ Ja  
□ Nein 

використовуємо цифровий додаток 
Elternnachricht.de. Щоб використовувати 
програму, нам потрібно зібрати невелику 
кількість персональних даних, і нам 
потрібна ваша згода на це. Якщо Ви не 
згодні, Ви отримаєте інформацію 
традиційним способом (паперовий 
варіант). 
 
Я згоден □ 
Я не згоден □ 
 
Якщо ви позначили «Я згоден», будь 
ласка, вкажіть тут інформацію принаймні 
про одного офіційного опікуна: 
 
 
Ім'я дитини: ____________________ 
 
Батько 1: 
Ім'я (необов'язково): ________________ 
прізвище: ____________________ 
Адреса електронної пошти: 
____________________ 
законний опікун? 
□ Так 
□ Ні 
 
Батько 2: 
Ім'я (необов'язково): ________________ 
прізвище: ____________________ 
Адреса електронної пошти: 
____________________ 
законний опікун? 
□ Так 
□ Ні 
 

 
Ort, Datum: _________________________ 
 
Unterschrift Elternteil 1: 
 
 
Unterschrift Elternteil 2: 
 
 

 
Місце і дата: ________________________ 
 
Підпис одного з батьків 1: 
 
 
Підпис одного з батьків 2: 

 


