
DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODTAWOWEJ NR 40 
DLA UCZNIA

Wyrażam zgodę na publikowanie informacji z e-dziennika na ,, Witrynie dla rodzica i ucznia’’

Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………

Klasa ……………………………………………………………. PESEL ucznia

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej e- mail UCZNIA (login e-dziennik)

Proszę wypełnić drukowanymi literami, jeśli w adresie występuje ,,zero’’ – proszę wpisać Ø

………………………………………………………………. ………………………………………………………………………
                         (miejscowość, data)                                                                                                            (podpis rodzica/opiekuna)

Administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: 
inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. 
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją elektroniczną, dostępne są na  https://www.zsp4wroc.pl/ w 
zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

,,Witryna dla rodzica/ucznia’’ umożliwia tylko przeglądanie informacji ze szkolnego dziennika, Dostęp do informacji ma tylko 
zalogowana osoba – zna login, którym jest podany adres e-mail i zna hasło – tajne, utworzone samodzielnie. Zalogowana osoba 
może tylko przeglądać informacje dotyczące tylko i wyłącznie ucznia, któremu w systemie przypisano podany adres poczty 
elektronicznej.

Co należy zrobić, aby mieć możliwość korzystania z e-dziennika w domu?
Tylko raz na początku należy:

1. Dostarczyć do szkoły powyższe oświadczenie. Oświadczenie musi być dostarczone 
osobiście, potwierdzone podpisem i zweryfikowaniem dokumentu tożsamości. Dane 
zostaną wprowadzone do systemu UONET+.

2. Wygenerować list od UONET+ służący do tworzenia hasła: Wpisać adres: 
https://uonetplus.vulcan.net.pl/wroclaw, kliknąć ZALOGUJ SIĘ (rys.1). Kliknąć 
Przywróć dostęp (rys.2)

3. Na stronie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji. Zaznacz pole ,, Nie jestem 
robotem”. Jeżeli pojawi się weryfikacja – wykonaj daną czynność i zweryfikuj ją (rys. 
3). Wprowadź adres e-mail. Kliknij przycisk Wyślij wiadomość (rys.4)

4. Odbierz wiadomość przesłaną na podany e-mali, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do 
strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu.

5. Na stronie ,,Przywracanie hasła” użytkownika dokonaj ponownie  autoryzacji operacji, 
wprowadź hasło w polu NOWE HASŁO i powtórz z nowe hasło i kliknij przycisk ustaw 
nowe hasło. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki 
specjalne (!,@,#,$,%.*).

6. Wpisz adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/wroclaw i  zaloguj się wykorzystując e-
mail i wprowadzone przed chwilą hasło.

Przeglądanie e-dziennika:
1. Otworzyć dowolną przeglądarkę internetowa IE, Mozilla, Opera, Chrome, Safari.
2. Na pasku adresu wpisać https://uonetplus.vulcan.net.pl/wroclaw
3. Na wyświetlonej stronie głównej kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ
4. Wpisz e-mail i hasło

Bezpieczeństwo:
1. Wpisów do e-dziennika dokonują nauczyciele dysponujący specjalnymi 

uprawnieniami.
2. Każda zmiana w e-dzienniku jest rejestrowana (kto, co i o której godzinie zmienił). 

Każdy zapis dokonany przez nauczyciela jest natychmiast dostępny na specjalnej 
stronie internetowej.
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3. Rodzice mogą tylko przeglądać wpisy dokonane przez nauczycieli.
4. Rodzice mogą wysyłać komunikaty nauczycielom.
5. Witryna umożliwia przeglądanie informacji tylko o swoim dziecku!
6. Nie można zobaczyć danych innych osób!
7. Rodzice mogą zmienić login  (adres e-mail) i hasło.

KLAUZULA INFORMACYJNA – ,,WITRYNA DLA RODZICA I UCZNIA’’ 
DZIENNIK UONET+

1. Administratorem  Twoich  danych  osobowych jest  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  4  we  Wrocławiu,  ul.
Sołtysowicka  34,  51-168  Wrocław.  Kontakt  z  nami  możliwy  jest  pod  mailem:
sekretariat.zsp04@wroclawskaedukacja.pl. 

2. Dane  kontaktowe  do  naszego inspektora  ochrony  danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo  CORE
Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

3. Twoje dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzamy w celu przekazania ich do Vulcan sp. z o.o. (dalej
jako: Vulcan), aby utworzyć ,,Witrynę dla rodzica i ucznia’’ w dzienniku UONET+ (dalej jako: Witryna).

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania danych do firmy Vulcan i utworzenia

Witryny. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w  dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Dane  osobowe  będą  przez  nas  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  tj.  przekazania  i
ewidencjonowania oświadczeń, a dalej do czasu zakończenia edukacji lub rezygnacji z Witryny. Po tym okresie, o ile
dane nie będą dalej potrzebne w związku z rozliczalnością naszych działań, zostaną usunięte. 

7. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.  Dane udostępnianie  są  firmie  Vulcan.
Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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8. Przysługują     Ci  następujące  prawa: prawo do żądania dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. 

9. Uprawnienia,  o których mowa powyżej  można wykonać poprzez kontakt (pod adresem e-mail  lub adresem
korespondencyjnym) wskazanym w pkt 1.

10. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, to masz prawo do

złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl). 
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