
Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) na podanie swojego adresu e-mail do logowania 

 

imię nazwisko ucznia  …………………………………………………………………………. 

 

imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………… 

 

adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………  

Wyrażam zgodę na użycie mojego adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do konta rodzica  
w dzienniku elektronicznym UONET+ w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy. 

Oświadczam, iż hasło zabezpieczające moje konto pocztowe znane jest tylko mnie. 
Zobowiązuję się nie udostępniać innym osobom hasła do mojej skrzynki pocztowej (m.in. 
mojemu dziecku) oraz hasła do konta w e-dzienniku.  

 

…………………..……………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna RODO 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy , z siedzibą 
mieszczącą się pod adresem: ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica, tel. 41 384 86 45 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną pod adresem 
e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w 
pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w celu realizacji 
wprowadzonych przez Administratora zasad przyprowadzania i odbioru dzieci przez rodziców lub upoważnioną 
przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

4. Odbiorcami danych mogą być uprawnione organy publiczne, w szczególności: administrator bazy danych SIO 
(Minister Edukacji Narodowej (Al. J. Szucha 25, 00-918 Warszawa), właściwy miejscowo kurator oświaty; podmioty 
przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności zajmujące się dostarczaniem usług 
teleinformatycznych (np. e-dziennika), zapewnianiem bezpieczeństwa systemów IT i ochroną danych osobowych; 
podmioty sprawujące opiekę zdrowotną. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, w szczególności Jednolity 
Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych 

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 
7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne - osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do 
ich podania. Konsekwencją niepodania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości 
odbioru dziecka przez osoby inne niż Rodzice/opiekunowie prawni. 


