Załącznik do zgłoszenia

OŚWIADCZENIE
rodzica (opiekuna prawnego) dotyczące aktywacji konta w portalu "Opolska eSzkoła,
szkołą ku przyszłości" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 47-100 Strzelce Opolskie1
1. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego (niepotrzebne skreślić):
....................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:
..................................................................................................................................................
Numer PESEL............................................................................................................................
2. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego (niepotrzebne skreślić):
....................................................................................................................................................
Adres poczty elektroniczne:
...................................................................................................................................................
Numer PESEL: ..........................................................................................................................
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 47100 Strzelce Opolskie.
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: sp7strzelce@wodip.opole.pl, telefonicznie pod numerem:
77 462 11 60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.
4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja dostępu do dziennika elektronicznego - portalu "Opolska eSzkoła,
szkołą ku przyszłości".
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(Artykuł 6 ust. 1 pkt c), 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)).
6. Dane mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji oraz po zakończeniu edukacji dziecka, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Paragraf 21 ust.1., 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 mówi, iż: dzienniki, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20 w/w rozporządzenia mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej”. Nie podanie danych uniemożliwi uzyskanie bezpośredniego
dostępu do dziennika elektronicznego.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

..........................................................

..........................................................

(Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)

1

(Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

Dane niezbędne do założenia konta w portalu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości".
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