
Nowa Era, 2020.09.01 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 

w celu prawidłowo realizowanej współpracy związanej z udostępnieniem usługi „Szkolne licencje” (w ramach której 

udostępniamy e-booki czyli cyfrowe odwzorowania podręczników), niezbędnym jej elementem jest wskazanie po 

Państwa stronie kluczowych osób, które będą uprawnione do korzystania z dostarczanych przez nas usług, składania 

oświadczeń woli w imieniu Państwa jednostki lub jej reprezentowania w zakresie dokonywanych czynności 

prawnych, w tym także otrzymywania kierowanej do Państwa korespondencji lub niezbędnych zgłoszeń. 

W związku z powyższym prosimy o wskazanie uprawnionych osób w podziale na poszczególne kategorie czynności 

wraz z podaniem ich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail. 

 

W przypadku zmiany danych lub osób, wskazanych w formularzu prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej 

informacji na jeden z podanych tu kanałów komunikacji. Do tego czasu wszystkie czynności realizowane przez nas na 

rzecz Państwa jednostki oświatowej uznajemy za skuteczne i nie ponosimy odpowiedzialności za ich niezgodność ze 

stanem faktycznym. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej osób znajduje się  w treści maila. 

            Twoja Nowa Era 

 

 

 

  



 

 Pieczęć szkoły 

 

 

1. Osoba uprawniona do reprezentowania Państwa jednostki w zakresie składania oświadczenia woli lub 

dokonywania czynności prawnych  – najczęściej jest to jej Dyrektor , jednakże jeżeli będzie to wyznaczony 

pełnomocnik prosimy również o wskazanie takiej osoby wraz z treścią pełnomocnictwa. 

         Imię i nazwisko, adres e-mail 

 

2. Osoba odpowiedzialnej za nadzór nad ochroną danych osobowych (IOD) – w celu zgłaszania     naruszeń  

w przypadku powierzenia nam do przetwarzania danych osobowych 

 

Imię i nazwisko, adres e-mail 

 

3. Administrator usługi Szkolne licencje - osoba ta odpowiedzialna będzie za rozdzielanie licencji (dostępów  

do e-booków) w ramach szkoły oraz przydzielanie ról uprawniających do dalszej dystrybucji licencji (dostępów 

do e-booków).    

Ta funkcja pozwoli rozdzielić konkretne ilości licencji do wybranych przedmiotów na pojedynczą klasę. Może 

również rozdzielić licencje do e-booków dla poszczególnych uczniów w klasie, ale może również przypisać taką 

rolę wychowawcy danej klasy w celu rozdzielenia licencji. 

         Imię i nazwisko, adres e-mail 

 

4. Osoby uprawnione do korzystania z usługi Panel dyrektora (wyznaczane przez dyrektora szkoły)   

 

         Imię i nazwisko, adres e-mail  

         Imię i nazwisko, adres e-mail 

         Imię i nazwisko, adres e-mail  

         Imię i nazwisko, adres e-mail 

 

 
 

 

 

 Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 


