
Załącznik nr 1 
do karty zgłoszenia dziecka  

do świetlicy szkolnej 

 

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

Jako osoba upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

 

………….………………………………………………………………………………………………………. 
[Imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa] 

 

Dane identyfikacyjne opiekuna upoważnionego przez rodziców/prawnych opiekunów: 

Imię i nazwisko 

(powinowactwo/pokrewieństwo) 

Seria i numer dowodu osobistego Numer telefonu 

 

 

  

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

 
(aby zgoda była uznana za wyrażoną należy zaznaczyć kwadrat) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, ul. Podlesie 92, 

Przeciszów (32- 641) moich danych w zakresie: imienia, nazwiska, serii i nr dokumentu potwierdzającego moją 

tożsamość w celu weryfikacji przez pracownika świetlicy szkolnej tożsamości mojej osoby podczas odbierania dziecka ze 

świetlicy przeze mnie jako osoby upoważnionej przez rodziców/opiekunów prawnych do jego odbioru. 

 
(aby zgoda była uznana za wyrażoną należy zaznaczyć kwadrat) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, ul. Podlesie 92, 

Przeciszów(32- 641) moich danych w zakresie: numeru telefonu w celu kontaktu ze mną przez pracownika świetlicy 

szkolnej w nagłych przypadkach dotyczących w/w dziecka (ucznia). 

 

 

Przeciszów, dn. ………………                                                                                               ..…………………...…………………… 

                                                                                                                                             [Czytelny podpis osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                     zapoznanej z klauzulą informacyjną] 

Oświadczenia osoby upoważnionej: 

1. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Tym samym przyjmuję do wiadomości, że: 

Brak podania danych i wyrażenia zgody (lub w późniejszym czasie wycofanie przez Panią/Pana zgody lub wycofanie 

upoważnienia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka) będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka 

(ucznia) przez Panią/Pana z powodu braku posiadania przez administratora formalnego niezbędnego upoważnienia 

uprawniającego Panią/Pana do odbioru przez Panią/Pana dziecka ze świetlicy szkolnej. Oznacza to, że tylko 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka będą mogli je odbierać.  
 

2. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej
1
 że podane w zgodzie dane osobowe są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy (dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz  

w świetlicy i sekretariacie szkoły), zobowiązuję się do przestrzegania go gównie w zakresie odnoszącym się do osób 

upoważnionych do odbioru dziecka (ucznia) ze świetlicy szkolnej. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

 

Przeciszów, dn. ………………                                                                                    ..…………………...…………………… 

                                                                                                                                      [Czytelny podpis osoby upoważnionej] 

 

                                                 
1
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 



 

Klauzula informacyjna – Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, przy ulicy Podlesie 92,  

32-641 Przeciszów, reprezentowana przez Dyrektora szkoły. Kontakt z Administratorem: telefoniczny pod nr +48 (33) 841-33-28 lub 

e-mail: przeciszow.sp@wp.pl 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 

poprzez email: iod.oswiata@przeciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „dla IOD”.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego wyraziła Pani/Pan zgodę tj. do weryfikacji Pani/Pana 

tożsamości jako osoby upoważnionej przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka (ucznia) ze świetlicy szkolnej oraz w 

zakresie kontaktu telefonicznego w nagłych przypadkach związanych z dzieckiem (uczniem) do którego odbioru jest Pani/Pan 

upoważniona/y. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda przez Panią/Pana zgodnie z  

art. 6 ust. 1, lit a) RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych (np.: policja, 

prokuratura) w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych oraz podmioty z którymi administrator ma zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych np. firma świadcząca usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.  

6. Dane przetwarzane będą przez okres danego roku szkolnego, a po jego zakończeniu dane zostaną trwale zniszczone. 

7. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji 

międzynarodowych. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na 

podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw może Pani/Pan opracować własne pismo (wniosek) lub 

skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie internetowej w zakładce RODO - „WNIOSKI - Prawa osób”, które po 

wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres podany w punkcie 1 lub 2 klauzuli z dopiskiem „dla IOD”. O realizację swoich 

praw może Pani/Pan również wnosić prośbę do Administratora w formie ustnej. 
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane. 

 

 

 
Przeciszów, dn. ………………                                                                                               ..…………………...…………………… 

                                                                                                                                                  [Czytelny podpis osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                     zapoznanej z klauzulą informacyjną] 
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