
………………………………………………….. 
Miejscowość, data 

 
…………………………………………………. 
               Pieczęć placówki 

 
 
 

FORMULARZ DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 
 
 
 

………………………..……………………………………………………………                                ……………………………. 
                                                 Nazwisko i imię dziecka/ucznia                                                                                    oddział/klasa 

 
 

 
Proszę/prosimy o umożliwienie mi/nam bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego wskazanego 
wyżej dziecka/ucznia. W tym celu poniżej podaję/my swoje dane identyfikacyjne:  
 

Dane MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię   

Nazwisko   
 

PESEL*  
 

E-mail*   
 
* podać w zależności od wymagań rozwiązań informatycznych 

 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję/my do wiadomości, 
że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego tel. 58 322 15 25, e-mail: 

sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl,  
• celem przetwarzania danych jest umożliwienie bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego; 
• podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także obowiązek prawny ciążący na 

administratorze określony w art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 41 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz 
§ 21 ust.3 pkt 5) rozporządzenia MEN 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; 

• złożenie wniosku i podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania; 
• odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy 

publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora Gdańska Platforma 
Edukacyjna, edu.gdansk.pl; 

• dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia świadczenia usługi dostępu do dziennika elektronicznego; 
• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 
• przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 

cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, 
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało 
wymienione prawa lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: : korzuch@infoic.pl 

 
 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    
 
    .................................................                    .................................................     
          Nazwisko i Imię oraz podpis                                                                                                                        Nazwisko i Imię oraz podpis                                                 
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