Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, osiedle Słoneczne 33
tel.: 41 263 08 60, 41 263 08 70, fax: 41 263 08 61
e-mail: sekretariat@zs1.net

Wyrażam zgodę na publikowanie informacji z e-dziennika na „Witrynie dla rodziców / ucznia”.
Nazwisko, imię ucznia ………………………………………………...................................................................................................
Klasa ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...
Nazwisko i imię rodzica / opiekuna ucznia ………………………………………………………………………………………..
Adres poczty elektronicznej e-mail (login do e-dziennika) rodzica (R) / opiekuna (R) / ucznia (U).
R:

R:

U:

proszę wypełnić „drukowanymi znakami” jeżeli wpisujemy „zero” – proszę wpisać Ø,
proszę także zwrócić uwagę na zapis: L, I, 1, J oraz U, V.

………………………………………………….

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis rodzica / opiekuna ucznia)

………………………………………………….

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis ucznia)

„Witryna dla rodziców / ucznia” umożliwia tylko przeglądanie informacji ze szkolnego dziennika. Dostęp do informacji ma
tylko zalogowana osoba – zna login, który jest podany adres e-mail i hasło – tajne, utworzone samodzielnie. Zalogowana
osoba może tylko przeglądać informacje, dotyczące tylko i wyłącznie ucznia, któremu w systemie przypisano e-mail.
Witryna umożliwia przeglądanie informacji tylko o swoim dziecku !
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim,
os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
2. 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. 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).
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania
z systemu dziennika elektronicznego.
4. 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.
5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce
RODO: http://bip.zs1.net/p,39,rodo

