
 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO*  

(Prosimy o czytelne wypełnienie formularza) 

1. Dane osobowe dziecka 

 

PIERWSZE IMIĘ  

DRUGIE IMIĘ  

NAZWISKO  

PESEL            

DATA I MIEJSCE UR  

 
2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 
Ja…............................................................................................................................................................ ....................................... (imię nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………... 

Ja ……………………………………………............................................................................................................................ .............................. (imię nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………... 

upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy następujące osoby: 
 

1.  

Imię i nazwisko PESEL 

  

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z 
placówki przez wskazane powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych. 
Zgodnie z rozporządzeniem 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  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) przez Szkołę Podstawową im Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja 
Ap. 16/1, 32-031 Mogilany w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy. 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, do poprawienia swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych osobowych. 

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

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej i poinformowanej o ochronie danych osobowych. 

 
2.  

 

Imię i nazwisko PESEL 

  

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z 
placówki przez wskazane powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych. 
Zgodnie z rozporządzeniem 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  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) przez Szkołę Podstawową im Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja 
Ap. 16/1, 32-031 Mogilany w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy. 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, do poprawienia swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

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

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej i poinformowanej o ochronie danych osobowych. 

 
 
 



3.  
 

Imię i nazwisko PESEL 

  

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z 
placówki przez wskazane powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych. 
Zgodnie z rozporządzeniem 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  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) przez Szkołę Podstawową im Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja 
Ap. 16/1, 32-031 Mogilany w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy. 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, do poprawienia swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

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

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej i poinformowanej o ochronie danych osobowych. 

 
4.  

 

Imię i nazwisko PESEL 

  

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z 
placówki przez wskazane powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych. 
Zgodnie z rozporządzeniem 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  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) przez Szkołę Podstawową im Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja 
Ap. 16/1, 32-031 Mogilany w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy. 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, do poprawienia swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

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

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej i poinformowanej o ochronie danych osobowych. 

 

 
5.  

 

Imię i nazwisko PESEL 

  

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z 
placówki przez wskazane powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych. 
Zgodnie z rozporządzeniem 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  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) przez Szkołę Podstawową im Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja 
Ap. 16/1, 32-031 Mogilany w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze świetlicy. 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, do poprawienia swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

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

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej i poinformowanej o ochronie danych osobowych. 

 
 
 

..................................................................... ................................................................... 
(data i czytelny podpis matki/prawnego opiekuna) (data czytelny  podpis ojca/prawnego opiekuna) 



  
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane 
RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Świętego 

Bartłomieja Apostoła 16/1, 32-031 Mogilny 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z 

ustaw – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli będzie potrzebna zgoda, lit. c) jeżeli 
będzie ciążył na nas obowiązek prawny.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy, w oparciu o uzasadniony interes 
administratora, lub do czasu odwołania zgody jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty współpracujące min. obsługa IT.  

5. Każde dziecko/uczeń, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, 
której dane są przetwarzane prze Przedszkole posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody w zakresie, którym była udzielona bez 
wpływu na przetwarzanie przed jej odwołaniem. 

6. Dziecko, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane 
której dane są przetwarzane przez Szkołę, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oraz w celu zawarcia umowy, w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne, konsekwencją nie podania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą 
powodować trudności w kompleksowej realizacji zadań. 

8. Jeśli pojawią się pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 
uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl. 

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
Zapoznałam/em  się z treścią klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości. 
 
 

..................................................................... ................................................................... 
(data i czytelny podpis matki/prawnego opiekuna) (data czytelny  podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

mailto:odo.dmarek@onet.pl

