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NAZWA I ADRES PLACÓWKI OŚWIATOWEJ    IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

……………………………………………………    ………………………………… 

……………………………………………………    ………………………………… 

……………………………………………………    …………………………………. 

 

 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/ŚWIETLICY* 

 
Upoważniam/y do odbioru mojego dziecka następującą osobę/osoby (wskazać imię, nazwisko, serię 
i numer dokumentu tożsamości): 
 

LP IMIĘ NAZWISKO SERIA I NUMER DOWODU TOŻSA-
MOŚCI 

    

    

    

    

    

 
 
Oświadczam/y, że ww. osoba / osoby zapewnia/ją dziecku pełne bezpieczeństwo. 
 
Potwierdzam/y zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego RODO. 
 
Zobowiązuje się/ zobowiązujemy się do przekazania osobom upoważnionym do odbioru dziecka 
treść obowiązku informacyjnego RODO. 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
         ………………………………….. 

Data i podpis: rodzica/rodziców,  
opiekuna pr./opiekunów pr. 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola/ szkoły/ świetlicy 

 

CO TO JEST RODO? 

RODO jest unijnym rozporządzeniem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy  

od 25 maja 2018 r. 

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH ? 

Administratorem danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola/ 

szkoły/świetlicy jest  Zespół szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach z siedzibą 43-391 

Mazańcowice 162 reprezentowany przez Dyrektora Placówki. 

Nasze dane kontaktowe: tel.  33 8155424 e-mail: zsp.mazancowice@op.pl 

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych 

osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ? 

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Marię Dzięcioł-Prusiel, 

z którą mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

kancelaria@adwokatjaworze.pl, lub pod nr telefonu: 724 801 612. 

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY 

DANE ? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewniania bezpieczeństwa i opieki nad 

dzieckiem, w tym w celu identyfikacji Państwa osoby przez upoważnionego pracownika 

placówki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit E RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym, na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 1 pkt 14, art. 68 

ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.  

JAK DŁUGO WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE ? 

Państwa dane osobowe, niezbędne w celu  zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad dzieckiem oraz 

identyfikacji Państwa osoby przez upoważnionego pracownika placówki, będą przetwarzane do 

mailto:kancelaria@adwokatjaworze.pl


końca roku szkolnego 2018/2019, lub do momentu zmiany lub odwołania upoważnienia przez 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka.  

JAKIE DANE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ ORAZ JAKIE JEST ŹRÓDŁO POZYSKANIA 

DANYCH?  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w postaci:  

1. imienia i nazwiska, 

2. serii i numeru dowodu tożsamości. 

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy z „Upoważnienia do odbioru dziecka                                     

z przedszkola/szkoły/świetlicy” wypełnianego przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

 dostępu do danych osobowych, a także otrzymania kopii danych 

 sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia 

 usunięcia danych 

 ograniczenia przetwarzania danych  

 wniesienia sprzeciwu 

Szczegółowe omówienie poszczególnych praw w zakresie ochrony danych osobowych oraz 

wskazówki jak z nich skorzystać znajdziesz: 

- na naszej stronie internetowej, pod adresem zspm.hekko24.pl a także  

- na gazetce szkolnej. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – 

oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych, także: 

- podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu: np. dostawcom usług informatycznych ( Wizja 

Net Sp. z o. o. FHU Tymon) 

- oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

             

     

 

 

 


