
WNIOSEK O DOSTĘP - „OPOLSKA ESZKOŁA”  

  
I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA  

Imię/imiona    

Nazwisko    

PESEL*                     

  

     

Data urodzenia  _ _ - _ _ - _ _ _ _  

Adres poczty 

elektronicznej**  

  

* W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.  

** Jeśli dziecko także ma mieć dostęp do systemu informatycznego.  

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5  

z siedzibą w Krapkowicach ul. os. XXX lecia 24, tel.   (77) 407 80 85, mail: pssp5@krapkowice.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej z siedzibą  

w Krapkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. (77) 407 80 85 lub adresem email polstudio@wp.pl 
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ,c, d ,e, f  lub art. 9 ust. 1 lit. a ,b ,c ,d ,h, i, j ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu: założenia konta w systemie informatycznym e-dziennika Opolska E-szkoła 
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z kryteriami wskazanymi  

w instrukcji kancelaryjnej. 
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do 
cofnięcia zgody – nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować brakiem dostępu do systemu informatycznego e-dziennika (Adres poczty elektronicznej oraz numer 

PESEL rodzica/prawnego opiekuna jest niezbędny do rejestracji oraz założenia konta w systemie informatycznym „OPOLSKA 

ESZKOŁA” w celu możliwości wglądu do procesu edukacji, śledzenia postępów nauki swojego dziecka za pośrednictwem portalu 

internetowego). 

IV. OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że:  

1. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści danych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie 

do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie 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).  

2. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji działań w systemie informatycznym „OPOLSKA ESZKOŁA”.  

3. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia korekty niniejszego oświadczenia.  

4. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), 

oświadczam, że dane przedstawione w oświadczeniu są prawdziwe.  

  

      

 ……………………………………….  …………………………………………………….….  

 Miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

  


