Wzór formularza danych osobowych- Dziennik elektroniczny
Dane osobowe uczennicy/ucznia wymagane do wprowadzenia do dziennika elektronicznego
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dane osobowe matki (opiekuna prawnego 1) wymagane do wprowadzenia do dziennika
elektronicznego
Imię i nazwisko matki
Adres zamieszkania (należy podać, jeśli jest inny
niż adres uczennicy/ucznia)
Adres poczty elektronicznej (podany adres email zostanie związany z kontem
rodzica/opiekuna w systemie dziennika
elektronicznego)
Numer telefonu (należy podać, jeśli
rodzic/opiekun prawny posiada)
Dane osobowe ojca (opiekuna prawnego 2) wymagane do wprowadzenia do dziennika
elektronicznego
Imię i nazwisko ojca
Adres zamieszkania (należy podać, jeśli jest inny
niż adres uczennicy/ucznia)
Adres poczty elektronicznej (podany adres email
zostanie
związany
z
kontem
rodzica/opiekuna w systemie dziennika
elektronicznego)
Numer telefonu (należy podać, jeśli rodzic/
opiekun prawny posiada)

Potwierdzam aktualność powyższych danych. W przypadku zmiany podanych danych zobowiązuję się
do niezwłocznego poinformowania szkoły o aktualnych danych.

………………………………..
Data

………….……………………………………………………….
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH-DZIENNIK
ELEKTRONICZNY
Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w KędzierzynieKoźlu z siedzibą przy ulicy Szkolnej 3, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491985427, REGON: 000698710,
telefon kontaktowy: +48 483 51 12, adres poczty elektronicznej: dyrektorpsp10@kedzierzynkozle.pl.
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
3. Dane osobowe Pani, Pana oraz Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust 1 lit c RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w celu
umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.
4. Odbiorcami danych Pani, Pana oraz Państwa dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu
Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia.
5. Dane osobowe Pani, Pana oraz Państwa dziecka będą przetwarzane do czasu uczęszczania uczennicy/
ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych zgodnie z
obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji, czyli przez okres 5 lat kalendarzowych
liczonych od dnia 01 stycznia następnego roku, w którym nastąpiło zakończenie danego roku szkolnego.
6. Podanie danych osobowych Pani, Pana oraz Państwa dziecka jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynika z
§8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
7. W związku z przetwarzaniem danych Pani, Pana oraz Państwa dziecka przysługują Pani/ Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

