
Drodzy rodzice, opiekunowie, uczniowie i uczennice!

Na platformach edukacyjnych obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z tym wymagana 

jest Państwa zgoda na zarejestrowanie się, przez Państwa dziecko, na chronionej hasłami platformie 

edukacyjnej lms.bildung-rp.de.

Moodle

Platforma edukacyjna lms.bildung-rp.de jest częścia nowoczesnego systemu nauczania. W wirtualnych kursach 

(pokojach) są udostępniane, przez nauczycieli, przykładowe materiały do pracy oraz zadania dla uczniów, które 

mogą następnie zostać opracowane, w zależności od sytuacji, przy komputerze w domu, w grupie lub na 

zastępstwach. Za pomocą platformy możliwa jest rownież bezproblemowa kooperacja różnych szkół w zakresie 

konretnych tematów. Jeżeli mają Państwo pytania do naszej platformy edukacyjnej, mogą się Państwo zwrócić 

do osoby odpowiedzialnej za moderację Moodle w Państwa szkole.

Zapisywanie danych osobowych

Dane osobowe, zgodnie z prawem, mogą być zapisywane tylko wtedy,gdy zgadza się na to dana osoba lub,        

w przypadku osób niepełnoletnich do 14 lat, rownież pełnoprawny opiekun.

Dane osobowe i dane wynikające z korzystania z platformy

Danymi osobowymi są: nazwisko, imię, tytuł, szkoła, klasa, dostępność przez adres mailowy w ramach pracy   

z platformą edukacyjną. Zapisane zostają również dane takie jak: data rejestracji, data pierwszego zalogowania, 

data ostatniego logowania, oceny z testów nadane przez nauczycieli, itp. Również na ten temat mogą Państwo  

dowiedzieć się więcej u osoby odpowiedzialnej za moderację Moodle w Państwa szkole.

Przetwarzanie danych 

Dane osobowe oraz dane wynikające z korzystania z platformy są przetwarzane tylko w ramach platformy, 

przez uczestników z danej szkoły oraz nie są widoczne dla osób nieuprawnionych dzięki dobrze strzeżonemu 

systemowi haseł. Dane oczywiście nie zostają przekazywane osobom trzecim.

Wpisy uczniów

Podczas pracy uczniów nad kursami powstają nowe dane: wpisy w forach, artykuły w glosariuszach, itp. Jeśli 

uczeń opuści klasę w trakcie roku szkolengo, jego wpisy zostaną zachowane tak długo, jak długo wirtualny 

kurs będzie w użyciu, ponieważ ich treść może być ważna dla celów edukacyjnych klasy. Te dane zostaną 

skasowane dopiero z końcem istnienia kursu.

Terminy kasowania danych

Rejestrując się i korzystając z platformy edukacyjnej lms.bildung-rp.de wyrażają Państwo zgodę na zbieranie     

i przetwarzanie danych. Ta zgoda może w każdej chwili zostać anulowana, wystarczy zgłosić się do osoby 

odpowiedzialnej za Moodle w Państwa szkole.

Przy anulacji zostaje również skasowany dostęp do platformy.

Zapisane dane osobowe zostają usunięte wraz z odejściem ucznia ze szkoły.

Do korzystania z platformy lms.bildung-rp.de niezbędna jest pisemna zgoda. Dla uczniów poniżej 14-tego roku 

życia konieczna jest zgoda rodzica, dla uczniów od 14-tego do 17-tego roku życia zgoda zarówno ucznia jak i 

rodzica. Uczniowie od 18-tego roku życia mogą sami wyrazić zgodę.

Prosimy pamiętać, że do rejestracji w Moodle konieczny jest ważny adres mailowy.

Prosimy złożyć załączone oświadczenie do ….......... .

Z poważaniem,



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z platformy edukacyjnej 

lms.bildung-rp.de z dnia  ____________

Uczeń/uczennica: ___________________________________________ Klasa: _______

Wyrażam zgodę na zapisywanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych z tego wynikających    

w ramach korzystania z platformy edukacyjnej lms.bildung-rp.de, w zwyczajnych terminach lub aż do anulacji.

Dla uczniów powyżej 18-tego roku życia: ____________________________________

(Podpis ucznia/uczennicy)

Dla uczniów od 14-tego do 17-tego roku życia:  ____________________________________

(Podpis ucznia/uczennicy)

____________________________________

(Podpis opiekuna prawnego)

Dla uczniów poniżej 14-tego roku życia: ____________________________________

(Podpis opiekuna prawnego)

Dodatkowo dla uczniów poniżej 14-tego roku życia:

Jeśli uczeń lub uczennica nie posiada własnego adresu mailowego: Wyrażam zgodę, żeby uczeń/uczennica 

założył/a pod nadzorem nauczyciela na zajęciach własne konto mailowe na portalu mailowym takim, jak

 web.de lub gmx.de.

____________________________________

(Podpis opiekuna prawnego)


