
Załącznik nr 1  
DO UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA  
ZE  SZKOŁY  W ROKU  SZKOLNYM 2019/2020 

 
 
 

 
 
____________________________________________________________________ 

    (Imię i nazwisko osoby upoważnionej)      
 
____________________________________________________________________ 

(Rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)    
 
____________________________________________________________________ 

       (Numer telefonu kontaktowego) 
 
 

 
 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 84 w Warszawie moich 
danych w zakresie: imienia, nazwiska, dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, w celu 
udokumentowania upoważnienia nadanego mi przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze Szkoły 
Podstawowej nr 84 w Warszawie oraz potwierdzenia mojej tożsamości i kontaktu ze mną jako osobą upoważnioną 
przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania moich danych 
osobowych przez Szkołę Podstawową nr 84 w Warszawie, w tym o przysługujących mi prawach. 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia ____________________   _______________________________________
                     (Czytelny podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L.                         
z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych 
osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie. 
Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@sp84.waw.pl lub pisemnie 
na adres korespondencyjny ul. Radzymińska 227, 03-611 Warszawa. 
 

2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 
i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora, wskazany w pkt 1.  
 

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udokumentowania upoważnienia nadanego Pani/Panu 
przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze szkoły oraz potwierdzenia Pani/Pana tożsamości i kontaktu                         
z Panią/Panem jako osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka. Podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgoda.  
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.                
W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem w sposób 
wskazany z pkt. I. 
 

4.    Okres przetwarzania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia 
zgody. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. 

 
5.    Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.  
Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora 
(podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów. 
 

6.     Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.  
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.  
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,                         
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

7.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do odbioru przez Panią/Pana dziecka ze świetlicy szkolnej. 
 

8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

 
9.    Przekazanie danych do państwa trzeciego 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które                      
nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 
ani do organizacji międzynarodowych. 
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