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WNIOSEK O REJESTRACJE NUMERU ELEKTRONICZNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

Proszg o rejestracjq numeru elektronicznej karty identyfikacy1nel w celu umozliwienia korzystania z

uslu g elektronicznych portalu,,Wroclawska Edu kacja " www,edu. wroclaw. pl.

Dane do wvdania i oersonalizacii elektronicznei kartv identvfikacvinei:
Imig: Nazwisko: PESEL:

Numer posiadanej karty URBANCARD Wroclawska Karta Miejska:

W celu wyra2enia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminq Wroclaw,
naf e2y zaznaczy6, krzy2ykiem ,,x" poni2ej wskazane pole.

tr Wyra2am zgodq na przetwarzanie wyzej wymienionych danych osobowych przez Gminq
Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw, w celu umo2liwienia korzystania z uslug
elektronicznych portalu internetowego ,,Wroclawska Edukacja" www.edu.wroclaw.pl.

Przyjmujq do wiadomosci, ze dane osobowe bqdq przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z

po2n. zm.).

O6wiadczam .lednocze6nie, i2 przyjmujq do wiadomosci, 2e:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroclaw.
2. Dane osobowe bqdq przetwarzane w celu umo2liwienia korzystania z uslug elektronicznych

portaIu internetowego,,Wroclawska Edukacja " www. edu. wroclaw. pl.

3. Dane nie zostanq udostqpnione innym podmiotom.
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Prawo dostqpu do tre5ci danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania

danych zawartych w zbiorze przysluguje zgodnie z art.32 ustawy z dnia 29 sierpnia t997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22002 r. Nr 101, poz.9262p62n. zm.).

Data zlozenia wniosku
i wyrazenia zgody:

Pod pis uczn ia pelnoletn i eg o / rodzica (opieku na prawneg o)
w przypadku ucznia niepelnoletniego/pracownika,

Wyjasnienia: .1. Wniosek przeznaczony jest dla uczni6w, kt6rzy uczq srq

Miasto Wroclaw oraz chcE poslugiwai siq elektroniczn4
i placowek prowadzonych przez Miasto Wroclaw,

2, Rejestracja numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej - URBANCARD Wroclaw3kazKfrTa Mieiska
sq dobrowolna,

3, Zarejestrowana na podstawie niniejszego wniosku elektroniczna karta identyfikacyjna slu2y nastqpulAcyftl
celom:
i. uwierzytelnieniu na portalu ,,Wroclawska Edukacja" w celu korzystania z jego uslug elektronicznych,
j. skorzystaniu z wypo2yczania ksiA2ek poprzez Wroclawski System Biblioteczny w bibliotekach innych

szk6l, ni2 ta do ktorej uczeh/pracownik aktualnie uczqszcza/pracuje, pod warunkiem zlo2enia
odpowiedniego wniosku o utworzenie kartoteki czytelnika w bibliotece innej szkoly.

k. identyfikacyjnym w bibliotekach szkolnych we Wroclawiu.

Pieczqtka szkoly przyjmujqcej wniosek: I Podpis pracownika szkoly przyjmujqcego wniosek:

w szkolach i placowkach prowadzonych przez
kart4 identyfikacyjnA oraz pracownik6w szk6l


