
  

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. J. Parandowskiego  
w Gdańsku 

ul. Wąsowicza 30 80-318 Gdańsk, tel. +48 58 552 34 14, e-mail: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl 

 

 

DANE KONTAKTOWE RODZICA (DO E-DZIENNIKA) 

U C Z E Ń  

imię i nazwisko  

klasa  

R O D Z I C   

imię i nazwisko  

numer telefonu  

Wpisując numer telefonu wyrażasz zgodę na przetwarzania numeru telefonu. 

e-mail  

Podany adres e-mail zostanie związany z kontem rodzica w systemie dziennika elektronicznego. 

PESEL  

Podanie nr PESEL  jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z systemu, umożliwia łączenie 

wszystkich dzieci w jedno konto. 

R O D Z I C   

imię i nazwisko  

numer telefonu  

Wpisując numer telefonu wyrażasz zgodę na przetwarzania numeru telefonu. 

e-mail  

Podany adres e-mail zostanie związany z kontem rodzica w systemie dziennika elektronicznego. 

PESEL  

Podanie nr PESEL  jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z systemu, umożliwia łączenie 

wszystkich dzieci w jedno konto. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 z 

2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania dostępu do informacji 

zawartych w dzienniku elektronicznym. 

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

Dane podaję na czas nauki mojego dziecka i zobowiązuję się je aktualizować gdy ulegną zmianie.  

 

Gdańsk,…………………………    ………………………………………………… 

(data i podpis  rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Szkoły Podstawowej nr 35  

z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku 

 
 

Gdańsk,…………………………    ………………………………………………… 

(data i podpis  rodzica/opiekuna prawnego) 

RODO – Klauzula informacyjna na osobnej stronie (też należy podpisać) 


