
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 115  danych osobowych mojego dziecka (NAZWISKO IMIĘ  ucznia   klasa): 

………………………………………………………..……………………………….. w celu korzystania z usług: udostępnienie licencji (jako subskrypcji) 

na oprogramowanie standardowe i standardowe usługi hostowane MS Office 365 Professional Plus, które umożliwiają 

korzystanie z wersji on-line i off-line aplikacji biurowych i poczty elektronicznej, w związku z Umową odrębną, zawartą przez 

miasto Łódź dla publicznych placówek edukacyjnych. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imię, nazwisko, nazwę 

szkoły, klasę/grupę, do której dziecko uczęszcza, numer pesel w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika, który w systemie 

będzie przechowywany i przetwarzany w wersji nieodwracalnie zaszyfrowanej (niejawnej). 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne (niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług) oraz że mam 

prawo kontroli przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych  

i będą przetwarzane do czasu obowiązywania ww. Umowy odrębnej tj. do dnia 31 grudnia  2024 roku, z okresem 3 miesięcznej 

prolongaty.  

Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie,  

co skutkować będzie trwałym usunięciem konta użytkownika wraz ze wszystkimi danymi 

oraz konieczność usunięcia pobranego i zainstalowanego w ramach ww. Umowy odrębnej oprogramowania ze wszystkich 

urządzeń prywatnych, na którym zostało zainstalowane, bez możliwości ich dalszego użytkowania. Zgoda wygasa wraz z 

zakończeniem przez dziecko nauczania we wskazanej placówce, ze skutkami opisanymi powyżej. 

……………………………………………….. 

             Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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