
……………………………, dnia ………………………. 
  
 

 
Upoważnienie do odbioru dziecka 

w roku szkolnym 2019/2020 
 
 
 
 

1. Dane  dziecka/dzieci: 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
 
 

2. Upoważniam wymienione poniżej osoby do odbioru mojego dziecka/dzieci                                            
ze  Szkoły Podstawowej …………………………………………………. 

 
 

a) ………………………………………………………………………………………………… 
         Imię i nazwisko osoby upoważnionej       

 
b) ………………………………………………………………………………………………… 
         Imię i nazwisko osoby upoważnionej       

 
c) ………………………………………………………………………………………………… 
         Imię i nazwisko osoby upoważnionej       

 
 
 
 

3. Szczegółowe dane osobowe każdej z osób upoważnionych pozwalające na weryfikację ich 
tożsamości zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego upoważnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………….…..………………...……    
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego   
 
 
…………………………………………………………………….………………………………… 
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
  



Załącznik nr 1 do Upoważnienia do odbioru dziecka 
 

1. Dane  osób upoważnionych do odbioru dziecka: 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej       
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość    
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu kontaktowego 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej       
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość    
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu kontaktowego 
 
 

2. Oświadczenia osób upoważnionych: 
 
 

 Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne ale 
niezbędne do realizacji upoważnienia do odbioru dziecka, a przetwarzane przez Szkołę 
Podstawową …………………………………………………. dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu jest podstawą do identyfikacji 
tożsamości osoby odbierającej dziecko/dzieci.   

 

 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się  treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawach                 
mi przysługujących w związku z stosowaniem przepisów RODO. 

 
 
 
 
 
 
…………………….., dnia ……………………..                  …………………………………………… 
                               czytelny podpis osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
        …………………………………………… 
                               czytelny podpis osoby upoważnionej 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH  

DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14  ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie reprezentowana przez Dyrektora – Piotra 

Fedorowicza. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, nadzorującym prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych jest P. Janusz Wyspiański, januszwyspianski@abi24.eu, 

+48 600 246 497. 

3. Pani/Pana dane osobowe, w kategoriach: imienia, nazwiska, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, nr telefonu  przetwarzane są w celu weryfikacji 

tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze Szkoły. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych  Pani/Pana danych osobowych jest realizacja 

obowiązku prawnego ciążącego na Szkole, w tym zapewnienie bezpieczeństwa                       

i opieki uczniom Szkoły. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy szkoły a także 

mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych (np.: policja, 

prokuratura) w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych. 

6. Dane przetwarzane będą przez okres roku szkolnego 2019/2020. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych w 

momencie, gdy uzna Pani/Pan, że narusza to zasady przewidziane przepisami RODO. 

8. Pani/Pan dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

administratora Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie                       

z art. 77 RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

odbioru przez Panią/Pana dziecka ze Szkoły. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

mailto:januszwyspianski@abi24.eu

