KWESTIONARIUSZ na rok szkolny 2019/2020
ADMINISTRTOR DANYCH: XXI Liceum Ogólnokształcąca Sportowe w Tarnowie
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.
I.

Dane ucznia:
imię

nazwisko

)
drugie imię

data urodzenia (dd/mm/rrrr)

PESEL

miejsce urodzenia

numer telefonu

e-mail

Adres zamieszkania ucznia:
ulica

nr domu

miejscowość

województwo

nr mieszkania

kod pocztowy

powiat

gmina

Adres zameldowania ucznia: jeśli taki jak adres zamieszkania wstaw w polu obok „X”
ulica

nr domu

miejscowość

województwo

nr mieszkania

kod pocztowy

powiat

gmina

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ucznia zamieszczonych w powyższej części niniejszego formularza przez XXI
Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie w celu umożliwienia dostępu do dziennika elektronicznego oraz zapewnienia
komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi.

Podpis OJCA/opiekuna prawnego

Tarnów, dnia ........................ 2019 r.

Podpis MATKI/opiekuna prawnego

Podpis UCZNIA

PROSZĘ
NIE WKLEJAĆ
ZDJĘCIA
Będzie ono służyło
do wystawienia
legitymacji szkolnej

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPEKUNA
NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM (e-dzienniku)

Jako posiadający/a nieograniczoną władzę rodzicielską wyrażam/nie* wyrażam zgody/ę
na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka …………………….………………………
w dzienniku elektronicznym (e-dzienniku) XXI Liceum Ogólnokształcącego
Sportowego w Tarnowie. Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania
wizerunku ucznia wyłącznie w celach związanych z dziennikiem elektronicznym w XXI
Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie.

Dane osobowe w postaci wizerunku dziecka będą przetwarzane oraz przechowywane na czas nauki
w szkole. Dane te przetwarza się również przez okres czasu wynikający z przepisów prawa archiwalnego.
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do danych oraz o prawie do odwołania
zgody w każdym czasie. Ponadto zostałem/łam poinformowany/a, że dane powyższe nie będą przetwarzane
przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej.

Podpis OJCA/opiekuna prawnego

Podpis MATKI/opiekuna prawnego

Podpis UCZNIA

Tarnów, dnia ......................... 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DZIENNIK ELEKTRONICZNY (e-dziennik)
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 (tzw. RODO) dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie, ul. Szujskiego 15,
33-100 Tarnów informuje:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych ucznia jest dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego
Sportowego w Tarnowie, ul. Szujskiego 15, 33-100 Tarnów
Dane ucznia przetwarzane będą w celu zachowania bezpieczeństwa, komunikacji oraz realizacji zadań szkoły. Dane
osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego.
Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 podmiotom
przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją systemu UONET, w tym
dziennika elektronicznego (e-dziennik). Dane mogą być również udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony
organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych niepełnoletniego ucznia oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji zadań szkoły, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1 Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym będących wynikiem profilowania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do szkoły z prośbą o udzielenie
informacji za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej:
iod@21los.tarnow.pl. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie używa dziennika elektronicznego, E-dziennik UONET+,
firmy VULCAN.

II.

Dane MATKI/prawnego opiekuna

imię

nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr telefonu

e-mail

Adres zamieszkania : jeśli taki jak adres zamieszkania ucznia wstaw w polu obok „X”
ulica

nr domu

miejscowość

województwo

nr mieszkania

kod pocztowy

powiat

gmina

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania pracownika sekretariatu XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego
w Tarnowie o wszelkich zmianach w danych osobowych.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez XXI Liceum
Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie w celu umożliwienia dostępu dziennika elektronicznego.

Tarnów, dnia ......................... 2019 r.
Podpis MATKI/opiekuna prawnego

III.

Dane OJCA/prawnego opiekuna

imię

nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr telefonu

e-mail

Adres zamieszkania : jeśli taki jak adres zamieszkania ucznia wstaw w polu obok „X”
ulica

nr domu

miejscowość

województwo

nr mieszkania

kod pocztowy

powiat

gmina

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania pracownika sekretariatu XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego
w Tarnowie o wszelkich zmianach w danych osobowych.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez XXI Liceum
Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie w celu umożliwienia dostępu dziennika elektronicznego.

Tarnów, dnia ......................... 2019 r.
Podpis OJCA/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1) Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celach dydaktyczno – opiekuńczo wychowawczych przez XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie jako Administratora Danych
Osobowych, co wymaga wyrażenia przez Panią/Pana i Ucznia zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1
lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej
„RODO, w zakresie określonym w formularzu.
2) Pani/Pana/Ucznia /Ucznia podane w imieniu swoim, bądź małoletniego dziecka dane osobowe, o których mowa
w ust. 1 będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa
oświatowego w celu realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych, m.in. elektroniczny dziennik,
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności w celu udostępnienia Pani/Panu danych
dotyczących m.in.: ocen, frekwencji i uwag dotyczących Pani/Pana dziecka, będącego uczniem wspomnianej szkoły,
a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Statutu.
3) Podanie przez Panią/Pana/Ucznia w imieniu swoim, bądź małoletniego dziecka danych osobowych, o których mowa
w ust. 1 nie wynikających z przepisów prawa (nr PESEL) jest dobrowolne i wynika z wymogów systemowych, jednak
niezbędne do umożliwienia Pani/Panu/Uczniowi korzystanie z e-dziennika w kilku placówkach na terenie gminy
Tarnów, a ich niepodanie korzystanie takie utrudni.
4) Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zwanym dalej „Administratorem”,
jest XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie, ul. Szujskiego 15, 33-100 Tarnów, a przy przetwarzaniu
Państwa danych osobowych uczestniczyć będą jedynie osoby upoważnione na podstawie stosownych przepisów
prawa. Odbiorcami tych danych mogą być upoważnieni pracownicy XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w
Tarnowie, ul. Szujskiego 15, 33-100 w Tarnowie. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za
pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej:
iod@21los.tarnow.pl
5) Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania podanych w formularzu danych osobowych,
o których mowa w ust. 1 podmiotom przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych
z eksploatacją systemu UONET, w tym e-dziennik. Dane mogą być również udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o
to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
6) W oparciu o Pani/Pana/Ucznia dane osobowe, o których mowa w ust. 1 Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
7) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.
8) Mają Państwo prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia tych danych, cofnięcia udzielonej zgody na
przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przechowywane w XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w
Tarnowie, ul. Szujskiego 15, 33-100 Tarnów w czasie nauki w szkole. Dane osobowe przetwarza się również przez
okres czasu wynikający z przepisów prawa archiwalnego.

Podpis MATKI/opiekuna prawnego

Podpis OJCA/opiekuna prawnego

Tarnów, dnia ......................... 2019 r.

Podpis UCZNIA

