
Nazwisko i imię dziecka: …............................................................................................... 
 
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego..................................................................... 
 

Adres email: ….................................................................................................................. 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja, niżej podpisany, wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie podanego przeze 
mnie adresu e-mail w celu nadania dostępu do dziennika elektronicznego**, umożliwienia 
kontaktu ze Szkołą za pomocą dziennika elektronicznego, umożliwienia zalogowania 
(utworzenia hasła i loginu), sprawdzania ocen dziecka, dostępu do uwag, planu lekcji, 
zastępstw, informacji wychowawcy, nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz zadań domowych 
podczas nauczania zdalnego. 
 
 

…................................................................................ 
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
*) proszę zaznaczyć właściwe 
 

 
 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi z siedzibą 

przy ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia (dalej jako: Administrator). 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach 

związanych z realizacją praw wynikających z RODO: e-mail: iod@rumia.edu.pl oraz pisemnie na adres 

siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1). 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nadania dostępu do dziennika elektronicznego, 

umożliwienia kontaktu ze Szkołą za pomocą dziennika elektronicznego, umożliwienia zalogowania 

i utworzenia hasła i loginu, sprawdzania ocen dziecka oraz dostępu do uwag i innych ważnych informacji o 

dziecku.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie wykorzystania adresu e-mail (art. 6 ust. 1 list. a RODO). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia edukacji dziecka. 

6. Odbiorcami danych osobowych będzie prowadzący dziennik elektroniczny VULCAN wskazane podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora. 

a. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzyskanej 

zgody, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo 

żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w 

przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pana/Pani dane na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu,  

7. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać 

poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy. 

8. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości zalogowania się do dziennika elektronicznego, a w konsekwencji m.in. brak możliwości śledzenia 

drogą elektroniczną wyników dziecka. 

mailto:iod@rumia.edu.pl

