WNIOSEK O UTWORZENIE KONTA UCZNIA
NA PORTALU INTERNETOWYM „WROCŁAWSKA PLATFORMA EDUKACYJNA”
Proszę o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „WROCŁAWSKA PLATFORMA
EDUKACYJNA” w celu umożliwienia korzystania z usług elektronicznych portalu, w ramach którego
działa platforma e-learningowa Moodle https://pe.edu.wroclaw.pl oraz usługa Office 365
https://portal.office.com.
DANE DO UTWORZENIA KONTA UCZNIA:
Imię:

Nazwisko:

Wrocławska jednostka oświatowa (pieczęć):

Login (wypełnia jednostka oświatowa po utworzeniu konta):

Należy wybrać jedną z możliwości w zależności od tego, czy wcześniej było prowadzone konto
na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”:
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kształcenia
Praktycznego we Wrocławiu należy zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pole.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu moich
danych osobowych zebranych na formularzu oraz nazwy konta (loginu), adresu e-mail w celu
umożliwienia korzystania z usług elektronicznych portalu internetowego „Wrocławska Platforma
Edukacyjna”.
Prawo wycofania zgody
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia
na adres email: iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
POSIADAŁEM KONTO NA PORTALU INTERNETOWYM „WROCŁAWSKA EDUKACJA”
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kształcenia
Praktycznego we Wrocławiu należy zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pole.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu moich
danych osobowych zebranych na formularzu oraz nazwy konta (loginu), adresu e-mail w celu
umożliwienia korzystania z usług elektronicznych portalu internetowego „Wrocławska Platforma
Edukacyjna”, w tym na migrację moich danych z komponentu Office 365 działającego
w ramach portalu internetowego „Wrocławska Edukacja”, który był prowadzony przez
Gminę Wrocław.
Dotychczasowy login / adres e-mail:

Prawo wycofania zgody
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia
na adres email: iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Praktycznego
we Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
- przez e-mail: sekretariat@ckp.pl,
- telefonicznie: 071 798 67 00.
2.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław,
- przez e-mail: iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl.
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3.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu założenia konta na portalu internetowym
„Wrocławska Platforma Edukacyjna” oraz korzystania z usług portalu, w ramach, którego działa
platforma
e-learningowa
Moodle
https://pe.edu.wroclaw.pl
oraz
usługa
Office
365
https://portal.office.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda.
4.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać do czasu
wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub rok od ukończenia nauki
w jednostce oświatowej prowadzonej przez Gminę Wrocław.
5.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT. Ponadto wrocławskie jednostki
oświatowe odpowiadają za zbieranie i weryfikację wniosków o utworzenie konta oraz założenie
konta. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
6.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego

W ramach Platformy Edukacyjnej wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, które posiadają
swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Centrum korzysta przy
tym wyłącznie z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli
do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły
bezpieczeństwa danych, jak te określone przez prawo unijne.
7.

Źródło danych

Jeżeli posiadałeś konto na portalu „Wrocławska Edukacja”, to za Twoją zgodą dokonamy
przeniesienia danych osobowych z komponentu Office 365 tego portalu, których administratorem
jest Gmina Wrocław.
8.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b.

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c.

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f.

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych
osobowych,
w
ustrukturyzowanym,
powszechnie
używanym
formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).
Prawo wycofania zgody
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed
jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email:
iod.ckp@wroclawskaedukacja.pl.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Akceptuję regulamin „Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej”
Zapoznałem się z regulaminem Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej dostępnym na stronie
https://pe.edu.wroclaw.pl/regulamin i akceptuję jego treść.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie wrocławskiej jednostki oświatowej.
Data złożenia wniosku
i wyrażenia zgody:

Podpis ucznia powyżej 16 roku życia / rodzica (opiekuna
prawnego) w przypadku ucznia poniżej 16 roku życia:
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