
 

 

 

 

UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń, Polska 
tel. +48 56 655-55-60, fax +48 56 655-52-53, e-mail: liceum@umk.pl, www.liceum.umk.pl 

ZGODA 
Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentu 

 
Imię, nazwisko ucznia ................................................................................................... klasa .................. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku ucznia nieletniego)  

 

..................................................................................................................................... 

Dotychczasowy adres ucznia w domenie gimakad.torun.pl (przykład: login-ucznia@gimakad.torun.pl,  

dotyczy uczniów klas II-III) 

 

……………………...................................................... 

 

Adres prywatny ucznia (przykład: login-prywatny@domena-prywatna.pl, dotyczy wszystkich uczniów)  

 

 

............................................................................. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu 

edukacji w ULO. 

 

Podpis ................................................ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla uczniów i opiekunów prawnych 

(w przypadku uczniów niepełnoletnich) w ULO. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu edukacji w ULO jest Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące  

w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń, zwane dalej „Administratorem”. 

2. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wykorzystania do realizacji procesu edukacji 

w ULO, między innymi na potrzeby dziennika elektronicznego oraz realizacji zdalnego nauczania za pomocą systemów Moodle i Big Blue 

Button UMK. Administrator danych nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych 

danych osobowych, ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest 

konieczny do prawidłowej realizacji celu. 

3. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz wymogami  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

5. Uczniowie i ich opiekunowie prawni (w przypadku uczniów nieletnich) mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 

ich sprostowania, usunięcia po okresie przechowywania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczniom i opiekunom prawnym (w przypadku uczniów nieletnich) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla realizacji procesu edukacji w ULO. 

8. Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny. 

9. Kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych szkoły: pisemnie lub poprzez  

e-mail iod@liceum.umk.pl 
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