
Regulamin ZSO nr 11 w Zabrzu dotyczący korzystania z idziennika 

1. Każdy Rodzic ucznia ZSO Nr 11 w Zabrzu otrzymuje indywidualnie wygenerowane login i hasło upoważniające go do 
korzystania z informacji dotyczących jego dzieci uczących się w tejże placówce, zwanej dalej Szkołą.  

2. Informacje dotyczą ocen uzyskiwanych przez ucznia za postępy w nauce, frekwencji, zachowania, sprawdzianów i zadań 
domowych oraz uwag nauczycieli odnośnie ucznia.  

3. Szkoła zobowiązuje się aktualizować dane na bieżąco. 

4. Progman iDziennik jest przygotowany do przetwarzania informacji objętych ustawą o ochronie danych osobowych, co 
zostało potwierdzone audytem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z kwietnia 2010 roku. Dostęp 
do systemu jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu https. System jest także chroniony przez dodatkową 
grupę serwerów brzegowych oraz monitorowany na bieżąco przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, za co bierze 

odpowiedzialność Firma – Wolters Kluwer.  

5. Obowiązki Rodzica dotyczące udziału w programie, wynikające z przepisów dot. ochrony danych osobowych: 

 Istnieje całkowity zakaz udostępniania hasła osobom trzecim. 

 Zasady ustalania hasła: 
o Minimalna długość hasła: 8 znaków; 
o Minimalna liczba liter: 1; 

 W tym małych: 0; 
 W tym dużych: 1; 

o Minimalna liczba cyfr; 1; 
o Minimalna liczba innych znaków: 1; 
o Hasło należy zmienić po 30 dniach; 
o Powtarzanie hasła możliwe jest po dwóch zmianach. 
o Aby umożliwić sobie automatyczne odzyskanie hasła należy uzupełnić dane profilowe o adres email, 

 Odzyskanie lub uzyskanie danych do logowania do systemu dziennika jest możliwe wyłącznie osobiście 
u koordynatora dziennika (lub wychowawcy) za okazaniem dowodu tożsamości lub jeżeli dotyczy do tylko hasła, przy 
pomocy narzędzia automatycznego odzyskiwania haseł. 

 Dane stanowią tajemnicę i nie wolno ich udostępniać osobom nieupoważnionym. 

 Dane podlegają ochronie wynikającej z przepisów dot. ochrony danych osobowych. 

 Dane są własnością Szkoły i nie mogą być przetwarzane pod jakąkolwiek postacią bez pisemnej zgody Dyrektora 
Szkoły. 

 Każda próba nieautoryzowanej modyfikacji lub włamania do bazy będzie skutkować pociągnięciem do 
odpowiedzialności karnej, a każdy taki przypadek będzie podlegać zgłoszeniu odpowiednim służbom. 

 W razie udostępnienia lub braku należytego zabezpieczenia komputera, loginu lub danych, użytkownik będzie 
odpowiadał za ewentualne szkody i roszczenia z tego wynikające. 

6. Dane mają charakter informacyjny i Szkoła nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nie stanowią one podstawy do 
żadnych roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące ocen i uwag o uczniu są w każdej chwili dostępne u wychowawców lub 
poszczególnych nauczycieli w Szkole. 

7. Szkoła nie odpowiada za brak dostępu do danych drogą internetową, jak również za błędy w działaniu programu wynikające 
z powodów technicznych lub innych niezależnych od Szkoły.  


