
WNIOSEK O DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

UCZEŃ  

Imię i nazwisko  Klasa  

Adres e-mail 
jeżeli uczeń posiada 

 podany adres e-mail zostanie związany z kontem 

rodzica w systemie dziennika elektronicznego 

M A T K A  /  O P I E K U N  P R A W N Y  

Imię i nazwisko  

Adres e-mail 
jeżeli rodzic posiada 

 podany adres e-mail zostanie związany z kontem 

rodzica w systemie dziennika elektronicznego 

O J C I E C  /  O P I E K U N  P R A W N Y  

Imię i nazwisko  

Adres e-mail 
jeżeli rodzic posiada 

 podany adres e-mail zostanie związany z kontem 

rodzica w systemie dziennika elektronicznego 

Potwierdzam aktualność powyższych danych. W przypadku zmiany podanych szkole danych kontaktowych zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania szkoły o aktualnych danych. Zgodnie z zapisami „Regulaminu funkcjonowania dziennika 

elektronicznego” – rodzic zobligowany jest o nieudostępnianie loginu i hasła osobom nieupoważnionym, w tym swojemu dziecku. 

 

………………….…………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 4 

z siedzibą w Bolesławcu, ul. M. Brody 12 reprezentowana przez dyrektora szkoły; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu e-mail: iod@sp4.boleslawiec.eu 
3. Dane przetwarzane będą na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646) 

oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym 
w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania 

z systemu dziennika elektronicznego. 
5. Odbiorcą danych na podstawie umowy powierzenia jest firma Vulcan, świadcząca usługi dostawcy systemu  

dziennika elektronicznego wspierające statutową działalność, która przetwarza dane w imieniu szkoły jako ich 

administratora. 
6. 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. 7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych 

dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 

lat od zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę). 
8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 

sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają 

pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony 
Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły. 


