
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67 

E-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771 

 

04.02.2021 №77/11-10 На  № _________ від_________________ 

  

Директорам центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

 

Про надання інформації 

 

 

З метою встановлення та здійснення комунікації,  зворотнього зв'язку, 

інформування, Сумський ОІППО ініціює створення довідника про центри 

професійного розвитку педагогічних працівників Сумської області.  

Просимо до 15.02.2021 надати: 

 інформації за формами (додаток 1); 

 скан-копії згоди на обробку персональних даних (додаток 2). 

Інформацію необхідно надіслати на електронну адресу Сумського 

ОІППО (sumy.oippo@gmail.com). 

Довідник буде надано у користування всім працівникам центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників Сумської області,  

відповідно до виробничої потреби. 

 

Додатки 1, 2 до листа на 3 арк. 

 
 

Проректор                                                                         Ірина УДОВИЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аліна Сущенко 0503077635  
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Додаток 1 

до листа Сумського ОІППО 

04.02.2021 №77/11-10 

 

Інформація про директора ЦПР ПП 

Таблиця 1 
№ з/п Інформація про директора Відповіді 

1.  Фото (портретне, кольорове, 3х4)  

2.  Прізвище, ім’я, по батькові  

3.  Повна назва посади  

4.  Дата народження (у форматі 01.01.2021)  

5.  Освіта, спеціальність за дипломом  

6.  Назва та рік закінчення ЗВО  

7.  Звання (вчені, педагогічні), ступені (наукові)  

8.  Нагороди (державні)  

9.  Перелік посад та навантаження (за 

сумісництвом) 

 

10.  Напрями консультування  

11.  Перспективи розвитку ЦПР ПП  

12.  Поштова адреса для листування  

13.  Номер телефону (роб., моб.)  

14.  Електронна адреса для листування  

 

Інформація про консультанта ЦПР ПП 

Таблиця 2 
№ з/п Інформація про консультанта Відповіді 

1.  Фото (портретне, кольорове, 3х4)  

2.  Прізвище, ім’я, по батькові  

3.  Повна назва посади  

4.  Освіта, спеціальність за дипломом  

5.  Напрями консультування  

6.  Поштова адреса для листування  

7.  Номер телефону (роб., моб.)  

8.  Електронна адреса для листування  

 

Інформація про психолога ЦПР ПП 

Таблиця 3 
№ з/п Інформація про психолога Відповіді 

1.  Фото (портретне, кольорове, 3х4)  

2.  Прізвище, ім’я, по батькові  

3.  Повна назва посади  

4.  Освіта, спеціальність за дипломом  

5.  Напрями консультування  

6.  Поштова адреса для листування  

7.  Номер телефону (роб., моб.)  

8.  Електронна адреса для листування  

 

 

 

 



Додаток 2 

до листа Сумського ОІППО 

04.02.2021 №77/11-10 

Зразок згоди на обробку власних персональних даних 

 

 

 

 

 

 

 

 
Згода  

на обробку персональних даних 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня   

2010 року № 2297-VI  даю безвідкличну згоду на:  

– обробку моїх персональних даних з первинних джерел (паспортні дані, ідентифікаційний номер); 

відомості з виданих на моє ім’я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо); відомостей, які надаю 

про себе (у тому числі фотографічного ряду), з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері 

управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері 

бухгалтерського обліку; 

– передачу третім особам, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, іншим органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту 

персональних даних, моїх персональних даних відповідно до закону.    

Підтверджую, що надані персональні дані не містять даних про расове та етнічне походження, політичні, 

релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до 

кримінального покарання, а також даних, що стосуються статевого життя, біометричних або генетичних даних. 

Ця згода діє протягом строку існування трудових відносин, а у випадках, передбачених законодавством, 

може перевищувати цей строк відповідно до вимог чинного законодавства. 

Своїм підписом засвідчую, що я отримав Повідомлення про володільця персональних даних, склад і зміст 

зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору 

персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані.  

__________________       ________________       __________________ 

             (дата) (підпис) (ПІБ повністю) 

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- 

Повідомлення 

Повідомляємо, що надані Вами персональні дані обробляються КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління 

людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати 

відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених 

законом;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про 

третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 

законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних 

даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від 

надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання 

згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Ректору комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

НІКІТІНУ Ю.О. 

(прізвище та ініціали) 

 

(найменування посади та місце роботи педагога у родовому 

відмінку)  

(прізвище, ім’я, по батькові педагога  

у родовому відмінку) 


