
  

 
FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA RODZICÓW 

(OPIEKUNÓW PRAWNYCH; OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ) 
 

Wypełnienie i złożenie niniejszego formularza jest deklaracją chęci uzyskania dostępu 

do elektronicznego dziennika lekcyjnego poprzez indywidualne konto w portalu „Opolska eSzkoła” 

oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie w tym celu podanych danych osobowych. 
 

 

I. Dane ucznia 

1. Imię (imiona) :  ……………………………………………………………………..………………………………………………… 

2. Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Klasa, do której uczeń uczęszcza: ……………………………………………………………………………………………. 
 

II. Dane matki ucznia (prawnego opiekuna, osoby sprawującej pieczę zastępczą) 

1. Imię (imiona): ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

III. Dane ojca ucznia (prawnego opiekuna, osoby sprawującej pieczę zastępczą) 

1. Imię (imiona): ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Poświadczam aktualność powyższych danych, a także zaznajomienie się z zasadami bezpiecznego 

użytkowania portalu „Opolska eSzkoła” dostępnymi na stronie www.ckziu.nysa.pl w pozycji eSzkoła 

oraz z informacją o przetwarzaniu podanych danych osobowych zamieszczoną poniżej. 
 

 

……………………………………………………………………… 
data i podpis osoby wymienionej w części II 

 

……………………………………………………………………… 
data i podpis osoby wymienionej w części III 

 
 
Informacje o przetwarzaniu podanych danych osobowych 
1) Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Nysie, 48-300 Nysa ul. Orkana 6 
2) Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Orkana 6, 48-300 Nysa; 
b) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ckziu.nysa.pl;  
c) telefonicznie pod numerem 77 433 34 39 wew. 231 

3) W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora CKZiU 
inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@ckziu.nysa.pl. 

4) Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla założenia 
indywidualnych kont w portalu „Opolska eSzkoła” i logowania się do elektronicznego dziennika lekcyjnego. 

5) Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu podanym powyżej, chyba że są już 
przetwarzane w innym celu. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest art. 6 ust. 1 pkt 
b) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona poprzez wyraźne działanie. 

6) Odbiorcami danych osobowych podanych w niniejszym formularzu będą pracownicy administratora danych osobowych pełniący 
obowiązki administratorów elektronicznego dziennika lekcyjnego w szkole, „VULCAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul Wołowska 6, 51-116 Wrocław w związku z prowadzeniem systemu obsługi opolskiej e-szkoły oraz organy nadzorcze, w ramach 
ich ustawowych kompetencji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

7) Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane (przechowywane) przez okres przetwarzania danych ucznia 
w systemie „Opolskiej eSzkoły”. 

8) Przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie niniejszego formularza (deklaracji); 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


