
 
 

  Mysiadło, dn. ……………………………………….. 

………………………………………………….……………… 

 (imię i nazwisko rodzica)  

………………………………………..………………  

   (adres  zamieszkania)  

…………………………………….…………………  

           (nr telefonu )  

 

      DEKLARACJA  DOWOZU  

Oświadczam, że syn/córka …………….….………………………………………….…….…...................              

uczeń/uczennica klasy   ……….  będzie korzystał/a w roku szkolnym 2019/2020 z dojazdu 

szkolnym autobusem .Przystanek.............................................................   
 

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

podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Szkołę Podstawową im Polskich Olimpijczyków w Mysiadle danych tj. imię i 
nazwisko dziecka, trasa przejazdu, klasa, oraz telefon do rodziców Gminie Lesznowola w celu zorganizowania 
bezpiecznego i sprawnego przewozu dziecka. 

  
Podpis rodzica…………………………………… 
 

Obowiązki  Rodziców  

1. Rodzice uczniów kl. 0-3  każdorazowo pisemnie informują, którym kursem szkolnego autobusu dziecko 

wraca w danym dniu. 

2. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci:  

a) dochodzących do przystanku autobusowego i przebywających na nim;  

b) powracających do domu po odwiezieniu do wyznaczonego przystanku.  

3. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w drodze do przystanku autobusowego i powrotu rodzice 

przyprowadzają dziecko na przystanek autobusowy i odbierają z przystanku o wyznaczonej godzinie. 

Dopuszcza się odbiór dziecka przez inną osobę, która jest pisemnie do tego upoważniona.  

4. W przypadku, gdy uczeń nie jest odebrany z przystanku przez rodzica:  

a. wraca autobusem do szkoły i koszty z tym związane pokrywają rodzice;  

b. może wrócić do domu samodzielnie, jeśli ma pisemną zgodę na samodzielny powrót    z przystanku do 

domu.  

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

podpis rodzica/prawnego opiekuna  



 
 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż: 

•             Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im Polskich Olimpijczyków w Mysiadle z siedzibą w 
Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28 (dalej Szkoła). 
•             W Szkole został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich 
kwestiach związanych z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi przez Szkołę, pod adresem iod@spwmy.edu.pl 
•             Podane w deklaracji dowozu dane będą przetwarzane w celach organizacji opieki nad dziećmi w szkole do czasu 
przekazania ich przewoźnikowi. Podstawą przetwarzania danych, jest statut Szkoły określający zasady odbioru dzieci 
zgodnie z art. 98 Prawa oświatowego.  
•             Dane będą przetwarzane przez rok szkolny 2019/2020. 
•             Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania przez Szkołę. 
•             Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Szkołę w formie 
elektronicznej.  

• Dane tj. imię, nazwisko, klasa oraz trasa przejazdu dziecka oraz nr telefonu rodziców zostaną udostępnione 
Gminie Lesznowola w celu zorganizowania przewozu dzieci.  

•             Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez szkołę w sposób niewłaściwy i Szkoła narusza przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

• Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jeśli ich nie podanie może utrudnić organizację przewozu dzieci po 
stronie Szkoły. 
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ZGODA RODZICA / OPIEKUNA  

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót naszego dziecka …………………………………………………………………… ucznia/uczennicy klasy 

……………….... z przystanku autobusu szkolnego  do domu w roku szkolnym 2019/2020.  
 

Oświadczam, że moje dziecko ukończyło 7 lat.  
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż:  

• Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle z 

siedzibą w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28 (dalej Szkoła)  

• W Szkole został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich 

kwestiach związanych z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi przez Szkołę, pod adresem 

iod@spwmy.edu.pl  

• Dane będą przetwarzane w celu organizacji pracy szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.   

• Podstawą przetwarzania danych, jest statut Szkoły określający zasady odbioru dzieci zgodnie z art. 98 i 102 

Prawa oświatowego.  

• Dane będą przetwarzane przez rok szkolny 2019/2020 lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem ich 

przetwarzania.  

• Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania przez Szkołę.  

• Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Szkołę w formie 

elektronicznej.   

• Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez szkołę w sposób niewłaściwy i Szkoła narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.   

 

 

………………………………………………………       ..…………………………………………………………. 
Miejscowość, data          Czytelne nazwisko podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 



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

          Czytelne nazwisko i imię matki/ opiekunki prawnej  

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

          Czytelne nazwisko i imię ojca/ opiekuna prawnego  

 

UPOWAŻNIENIE 

`Do odbioru naszego dziecka………………….……………………………………………………………………….. z przystanku autobusu szkolnego  w roku szkolnym 

2019/2020 upoważniamy następujące osoby:  

 
1.………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………………………………...     

imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                             seria i numer dowodu osobistego     numer telefonu     

 
2.………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………                 

imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                         seria i numer dowodu osobistego     numer telefonu                                                                                                                     

 

Informacja dla osoby upoważnionej przez opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż: 

• Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle z siedzibą w Mysiadle przy 

ul. Kwiatowej 28 (dalej Szkoła). 

• W Szkole został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich kwestiach związanych z Państwa 

danymi osobowymi przetwarzanymi przez Szkołę, pod adresem iod@spwmy.edu.pl 

• Dane takie jak imię, nazwisko, seria i nr dowodu, nr telefonu – zostały przekazane Szkole przez rodziców dziecka w celu umożliwienia 

identyfikacji osoby odbierającej dziecko.  

• Podstawą przetwarzania danych, jest statut Szkoły określający zasady odbioru dzieci zgodnie z art. 98 i 102 Prawa oświatowego. 

• Dane będą przetwarzane przez rok szkolny 2019/2020 lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. 

• Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania przez Szkołę. 

• Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Szkołę w formie elektronicznej.  

• Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez szkołę w sposób niewłaściwy i Szkoła narusza przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

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

                Podpis osoby upoważnionej 1        Podpis osoby upoważnionej 2 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej  osobę 

upoważnioną.  

 

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

          Miejscowośći data                                                      Podpis matki/ opiekunki prawnej                                     Podpis ojca/ opiekuna prawnego  


