
Stimate părinte/îngrijitor 
 

Actualizarea anuală a informațiilor deținute de școală 
 
Informațiile din formularul atașat despre copilul dumneavoastră sunt deținute în prezent de 
școală și la nivel central în cadrul serviciilor de educație și asistență pentru copii. Este 
important ca aceste informații să fie corecte și complete și apreciem ajutorul dvs. ȋn acest 
sens. 
 
Dacă v-ați înscris deja pe portalul parentsportal.scot (accesibil prin myAberdeenshire1), 
veți putea revizui informațiile pe care școala le deține despre copilul dvs. online. Faceți clic 
aici  dacă aveți nevoie de mai multe detalii despre Parentsportal.  
 
Confidențialitatea și schimbul de informații 
➔ Informațiile vor fi prelucrate în conformitate cu GDPR din Regatul Unit și Legea privind 

protecția datelor din 2018. Primăria Aberdeenshire este operatorul de date al 
informațiilor colectate.  

 
➔ Vă rugăm să consultați Notificarea privind confidențialitatea pentru școală atașată, 

pentru mai multe detalii despre informațiile colectate și temeiul juridic pentru prelucrare. 
 

➔ Politica de confidențialitate ScotXed pentru părinți, precum și informații suplimentare 
pot fi accesate pe site-ul guvernului scoțian la:  
http://www.gov.scot/publicații/informații - confidențialitatea-partajare-date/ 

 
Toate informațiile care apar în formular au fost furnizate sau confirmate anul trecut, sau au 
fost actualizate pe baza datelor furnizate de părinți/îngrijitori.  
 
Deoarece uneori școlile trebuie să se închidă rapid din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile, este important ca școala să aibă datele de contact al unei persoane care 
poate fi anunțată să ia copilul de la școală cât mai curând posibil. Acest lucru este 
deosebit de important dacă nu lucrați sau nu locuiți în zonă. Acesta se numește „Contactul 
pentru condiții de furtună”. Vă rugăm să indicați această persoană de contact pe 
formularul ataşat sau, dacă actualizarea se face prin parentsportal.scot, vă rugăm să 
selectați ca relație „Alta” și să introduceți „Contact pentru condiţii de furtună” în descriere. 
 
Vă rugăm să verificați acuratețea datelor conținute în formular și să efectuați 
corecțiile sau adăugirile necesare, de preferință cu cerneală roșie. Formularul 
trebuie semnat, confirmând că este corect și returnat la școala dvs. cât mai curând 
posibil. 
 
 
Dacă aveți nevoie de această scrisoare cu litere mari de tipar sau în altă limbă, vă rugăm 
să contactați școala.  
 

 
1 https://www.aberdeenshire.gov.uk/my/  
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