
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GPE 
 

 
DANE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES  

PESEL            

NR TELEFONU  

E-MAIL (CZYTELNIE 

DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

 

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)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym 

oświadczeniu w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym 

podczas  nauki mojego dziecka/pełnoletniego ucznia* …………………………………………………………………………  
                   (imię i nazwisko ucznia) 

w  Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są zbierane. 

 
 

…………………………………………………………                 …………………………………………………… 
 (data)       (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Oświadczam, że w związku 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) 
przyjęłam do wiadomości następującą informację:  
1. Administrator danych osobowych: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku al. Legionów 7, 80-441 Gdańsk tel.  58 

341 36 39 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych iod@zsgh.edu.gdansk.pl  
3. Cel przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (zgodnie z § 22  ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

4. Gdańska Platforma Edukacyjna (skrót: GPE) jest udostępniana przez Gminę Miasta Gdańska, której szkoła przekazuje dane na 
mocy umowy – porozumienia. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w 
tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane 
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, 
2) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
3) prawo do ich sprostowania, 
4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
5) i przenoszenia danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie 
danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są zbierane. 

9. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

…………………………………………………………                 …………………………………………………… 
 (data)       (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
*niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@zsgh.edu.gdansk.pl

