
Wersja z dnia 19.09.2021r. 

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU 
Azure Dev Tools for Teaching 

Nazwisko i imię:  ........................................................................................................................... 

Stanowisko*: uczeń / nauczyciel / pracownik 

Klasa (w przypadku uczniów):   ......................................................................................................  

Data wpłynięcia wniosku**:  ..........................................................................................................  

Proszę o utworzenie indywidualnego konta w celu skorzystania z oprogramowania 
dostępnego w ramach programu Azure Dev Tools for Teaching w Zespole Szkół Łączności 
w Gliwicach. 

Potwierdzam, że: 

1. jestem uczniem/nauczycielem/pracownikiem* Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach,
2. znane mi są zasady uczestnictwa w programie Azure Dev Tools for Teaching oraz

zobowiązuję się do ich przestrzegania,
3. akceptuję regulamin uczniowskiej poczty służbowej, której założenie jest niezbędne

do weryfikacji utworzonego konta w programie. Jego treść, jest dostępna w dzienniku
elektronicznym Librus w „Organizacja szkoły – Pliki szkoły”.

................................................................................................................ 
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby wnioskującej)

*niepotrzebne skreślić

**wypełnia osoba przyjmująca wniosek



Wersja z dnia 19.09.2021r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

program Azure Dev Tools for Teaching 

 
Administrator danych 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności w Gliwicach, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice 

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 
 

Cel i podstawa przetwarzania 
1. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie korzystania uczniom, pracownikom, nauczycielom 

z programu Azure Dev Tools for Teaching w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach. 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

b. ustawa z dnia 14 grudnia 201 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm). 
3. Przetwarzanymi danymi osobowymi są: imię, nazwisko ucznia, pracownika, nauczyciela (w zależności od osoby 

składającej wniosek). 
 

Odbiorcy danych 
1. W związku z przetwarzaniem w celu wskazanym powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
a. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 
b. podmioty, uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

 
Okres przechowywania danych osobowych 
1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia nauki/pracy ucznia/pracownika/nauczyciela w szkole. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, 
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych, 
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody, 
d. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 
e. ograniczenia przetwarzania, 
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Obowiązek podania danych 
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

W momencie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwości założenia konta w ramach z programu Azure 
Dev Tools for Teaching. 

 
Informacje o przekazywaniu danych 
1. Państwa dane osobowe mogą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Niektóre 

serwery firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Microsoft Ireland 
znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Firma Microsoft informuje o przestrzeganiu polityki 
prywatności na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 
 

Informacje o profilowaniu 
1. Dane udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
 
Inspektor ochrony danych 
1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Krzysztof Dylong telefon: 32 231 36 12, email: iod@zsl.gliwice.pl 

 
 

................................................................................................................ 
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby wnioskującej) 

 


	fill_1: 
	Klasa w przypadku uczniów: 


