
 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 

Do odbioru ze szkoły w roku szkolnym 2019/2020 naszego dziecka   upoważniamy następujące 
osoby:  
  
1. ………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby upoważnionej       

                                                                

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

imię i nazwisko osoby upoważnionej           
 

3. ………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko osoby upoważnionej           
 

4.. ………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko osoby upoważnionej           

 
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

jego odbioru przez wskazaną powyżej  osobę upoważnioną.  

…………………………………………………………                      ……………………………………………………….                              …………………………………………………..  
          Miejscowość i data                                                      Podpis matki/ opiekunki prawnej                                     Podpis ojca/ opiekuna prawnego  

 

 
Zgodnie z art. 13 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:  
 
 
1.       Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa im Polskich Olimpijczyków w Mysiadle z siedzibą w Mysiadle przy ul. 
Kwiatowej 28(dalej Szkoła).  
2.      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  
3.      Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:  
·         Dane będą przetwarzane w celu organizacji pracy świetlicy oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  na podstawie ich 
niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 105 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r Prawo 
oświatowe) 
·       Na podstawie zgody przetwarzany jest wizerunek i dane dziecka oraz informacje o zainteresowaniach dziecka oraz problemach 
zdrowotnych. 
4.      Podane dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom danych tj. dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawca usługi 
prowadzący dziennik elektroniczny – Vulcan sp. z o.o. , ZOPO, Nowa Era.  
5.      Dane zostaną zniszczone po roku szkolnym 2019/2020.  
6.      Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile 
nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami nakładającymi na szkołę obowiązek zbierania i przetwarzania danych przez szkołę. Jeśli 
dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdym czasie wycofać, co nie będzie miało jednak wpływu 
na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 
7.      Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Szkołę w formie elektronicznej.   
8.      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.   
9.      Podanie danych jest koniecznym do przyjęcia dziecka na świetlicę. 


