Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w :
(nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń):………………………………………………...…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest możliwość nieodpłatnego korzystania
z oprogramowania biurowego Office 365 w wersji on-line, dostępnej przez przeglądarkę Internetową po
zalogowaniu, oraz w wersji off-line, którą będę miał możliwość pobrać i zainstalować na prywatnym
komputerze stacjonarnym, smartfonie lub tablecie (nie więcej niż 5 urządzeniach) do użytku prywatnego.
Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę/grupę, do której
uczęszczam, numer PESEL w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika. Numer PESEL w systemie będzie
przechowywany i przetwarzany w wersji nieodwracalnie zaszyfrowanej (niejawnej).
Imię ………………………………………… Nazwisko…………………………………………………………………………...
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje:
a) Dane przetwarzane będą wyłącznie we wskazanym celu w chmurze Microsoft Azure na terenie Unii
Europejskiej na podstawie umowy odrębnej, którą zawarło Miasto Łódź, zgodnie z wymaganiami:
- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1)
b) Umowa obowiązuje do dnia 13 sierpnia 2021 roku, z okresem 3 miesięcznej prolongaty.
c) Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
d) Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
w formie w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wynikiem cofnięcia zgody będzie trwałe usunięcie konta użytkownika wraz ze wszystkimi danymi, oraz
konieczność usunięcia pobranego i zainstalowanego w ramach umowy odrębnej oprogramowania ze
wszystkich urządzeń prywatnych, na którym zostało zainstalowane, bez możliwości ich dalszego
użytkowania. Zgoda wygasa wraz z zakończeniem przeze mnie nauczania we wskazanej placówce,
ze skutkami opisanymi powyżej.
e) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
f) Gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje mi
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………………………………..
Data i czytelny podpis ucznia/wychowanka

