№1 ҚОСЫМША
Ата-ананың (заңды өкілдің) баланың (қамқорлыққа алынған баланың) конкурсқа
қатысуына және жеке деректерінің өңделуіне келісімі
«NGS» мектебінің (бұдан әрі «Мектеп») директоры
А.Ю. Храбрыхқа
ата-ана/заңды өкіл (қажеттісінің астын сызу керек)
Тегі_______________________________
Аты___________________________________
Әкесінің аты _______________________________
ЖСН ___________________________________
Электрондық пошта мекенжайы:_________________
(ата-ананың/заңды өкілдің деректері көрсетіледі)
Баланың (қамқорлыққа алынушы) нақты тұрғылықты мекенжайы:
Индекс________________________________
Қала_________________________________
Шағын аудан____________________________
Көше_________________________________
Үй_______ Корпус _________ П. ________
Үй телефоны___________________________
Ұялы телефоны___________________________
1. Мен, (Ата-ананың немесе заңды өкілдің ТАӘ) ______________________ (Үміткердің толық ТАӘ, туған
жылы) ата-анасы/заңды өкілі, осы арқылы менің баламның/қамқорлыққа алған баламның грантты иеленуге
арналған конкурсқа қатысуына келісімімді беремін.
Конкурстың ережелерімен таныстым, конкурсты өткізу тәртібі мен ережелері маған түсінікті.
2. Осы арқылы, мен жеке меншік Жаңа Ұрпақ Мектебіне тұрғылықты жері, тегі, аты, әкесінің аты және туған
жылы, оқу орны, үлгерімі, хоббиі туралы деректерді, үй және ұялы телефондардың нөмірлерін, электрондық
пошта мекенжайын қоса алғанда, бірақ шектелмей, өзімнің жеке деректерімді, сондай-ақ, менің
баламның/қамқорлыққа алған баламның жеке деректерін пайдалануға және өңдеуге келісімімді беремін.
3. Осы арқылы осы келісімде ұсынылған барлық ақпараттың толық және дұрыс болып табылатындығын
растаймын. Мен көрінеу жалған немесе толық емес деректерді ұсынудың конкурстан шығаруға, сондай-ақ грант
берілген жағдайда одан айыруға әкеп соғатынын білемін.
4. Мен әріптестерге, сарапшыларға және өзге де мүдделі ұйымдарға, сондай-ақ конкурстық іріктеу нәтижелерін
ресми сайтта орналастыру жолымен менің баламды/қамқорлыққа алған баламды тестіден өткізу және онымен
сұхбаттардың нәтижелерінің берілуіне қарсы емеспін.
5. Мұнда ұсынылған жеке деректер өзгерген кезде, өзгерту сәтінен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде
жазбаша түрде немесе грантты иеленуге өтінімде көрсетілген өзінің электрондық мекенжайынан Мектептің
электрондық поштасына хат жіберу арқылы жаңа деректерді хабарлауға міндеттенемін.
6. Осымен электрондық пошта, телефон қоңыраулары, смс және өзге де коммуникация құралдары арқылы
грантты иеленуге конкурсты өткізуге қатысты Мектептен кез келген ақпаратты алуға келісім беремін.
7. Осы келісім Мектептің қызметтер көрсету мерзімі ішінде ол берілген сәттен бастап күшіне енеді және білім
беру қызметтерін ұсыну тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде қолданыста болады. Көрсетілген қолданыс
мерзімі өткеннен кейін осы келісім, егер Мектептің оны қайтарып алу туралы хабарламасы болмаса, әрбір келесі
3 (үш) жылға ұзартылған болып есептеледі. Осы келісім Мектептің атына жазбаша қайтару сұрауын жіберу
жолымен кез келген уақытта қайтарып алынуы мүмкін.
Ата-ана
/заңды өкіл

Қолы____________________

ТАӘ____________________________________________________________________________
(толық қолмен жазып көрсету)
Күні______________

