
 

 
                                                                             

UPOWAŻNIENIE  

 

Do odbioru naszego dziecka ………………….……………………………………………………………………….. z przystanku autobusu szkolnego  w roku szkolnym 
2021/2022 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     

 

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

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

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

 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. 

• 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.  

 

 

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

upoważnioną.  

 

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

               

           


