
WU

WNIOSEK O UTWORZENIE KONTA UCZNIA

NA PORTALU INTERNETOWYM,,WROCLAWSKA EDUKACJA''

Proszq o utworzenie konta ucznra (nazwa konta/login i hasto) na portalu internetowym
,,Wroctawska Edukacja" www.edu.wroclaw.pl w celu umozliwienia korzystania z uslug
elektronicznych portalu.

Dane do utworzenia konta ucznia:
Imiq: Nazwisko:

Data urodzenia: PESEL:

W celu wyra2enia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminq Wroclaw,
nafe2y zaznaczyt, krzy2ykiem ,,x" poni2ej wskazane pole.

tr Wyrazam zgodq na przetwarzanie wy2ej wymienionych danych osobowych oraz nazwy
konta/loginu, aliasu, adres e-mail, numeru telefonu kom6rkowego przez Gminq Wroclaw, pl. Nowy
Targ 1-B 50-141 Wroclaw, w celu umo2liwienia korzystania z uslug elektronicznych portalu
internetowego,,Wroclawska Edukacja" www.edu.wroclaw.pl.

Przyjmujq do wiadomofci , 2e dane osobowe beda 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 jednoczeSnie, i2 przyjmujq do wiadomosci, 2e:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wroclaw, pl, Nowy Targ 1-B

50-141 Wroclaw.
2. dane bqdE przetwarzane w celu umozliwienia korzystania z uslug elektronicznych portalu

internetowego,,Wroclawska Edu kacja " www, edu.wroclaw. pl.

3. dane n je zostan4 udostqpnione innym podmiotom.
4. podanie danych jest dobrowolne.
5. prawo dostgpu do tre6ci danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli

przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysluguje zgodnie z art, 32 ustawy z dnia 29
sierpnia 7997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z po2n.

zm.).

Data zlozenia wniosku
i wyrazenia zgody:

Podpis ucznia pelnoletniego/rodzica (opiekuna prawnego)
w przypadku ucznia niepelnoletniego

Wyjainienia:
1. Wniosek przeznaczony jest dla uczni6w, kt6rzy ucz4 siq w szkolach i plac6wkach prowadzonych przez

Miasto Wroclaw,
2, Utworzenie konta jest dobrowolne.
3. Utworzone konto (login i haslo) pozwala skorzystat r6wnie2 z uslugi elektronicznej postqpowania

rekrutacyjnego.
4. Po zalogowaniu do portalu w edycji konta mo2na podac adres e-mail oraz numer telefonu

komorkowego na potrzeby procedury przypominania hasla.
5. Nazwy konta/loginu i hasla slu2qcych uwierzytelnianiu siq na portalu internetowym ,,Wroclawska

Edukacja" nie nale2y udostqpniai innym osobom.

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


