
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Ja niżej podpisana/y upoważniam do odbioru mojego dziecka: 

 

___________________________________________________________________________ 
imię i nazwisko dziecka, klasa 

ze szkoły następującą osobę (odbiór do domu lub na zajęcia dodatkowe): 

 

1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej,  

rodzaj zajęć  (np. judo) 

2. Seria i numer 

dowodu osobistego 

lub PESEL 

3. Termin 

obowiązywania 

upoważnienia 

(zaznaczyć i 

uzupełnić właściwe) 

3. Zapoznałem/-am się 

 z klauzulą informacyjną 

dot. RODO oraz 

wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich 

danych osobowych 

wskazanych w kolumnie 

1 i 2. 

(podpis osoby wskazanej 

w kolumnie 1.)  

  ☐od dnia:………     

do dnia: …….. 

☐od dnia złożenia do 

odwołania 

 

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły przez wskazaną wyżej osobę. 

 

____________________                                             ________________________________ 

Data                                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

przyjmujemy do wiadomości, że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach, tel. 713988002, 

e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl, 
• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, w 

celu umożliwienia odbioru dziecka z placówki 

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie 

prawne, itp.), a także podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa 

• dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie 

kategorii archiwalnej akt, 

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 

profilowanie, 

• przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa 

lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez  

e-mail: iod@lesny.com.pl 


