
Załącznik nr 1 do PROCEDURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SZKOLE, 
ZASAD PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84  W WARSZAWIE  

ul. Radzymińska 227,  ul. Radzymińska 232, Szkoła Filialna ul. Rozwadowska 9/11, Szkoła Filialna ul. Topazowa 26. 

 

 

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

Oświadczenie  

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót (po lekcjach ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć 

edukacyjnych/zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę np. zajęciach logopedycznych, 

terapii pedagogicznej, spotkaniach z pedagogiem i psychologiem szkolnym) ze Szkoły Podstawowej                 

nr 84 w Warszawie do domu 

mojego dziecka _____________________________________________________________   ucznia klasy ________ . 
                                                                                                                   (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                (klasa) 

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

mojego dziecka  z chwilą rozstania dziecka z nauczycielem. 
               
*  Regulacje prawne dotyczące zapewnienia dziecku bezpieczeństwa: 

1) art. 92 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274). Dziecko pozostaje               

aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską;  

2) art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274).                                              

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  
3) art. 93 § 2. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274).                                                 

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu                                      

lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. 

4) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, 1926; z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 

317, 650, 957, 1099, 1356). Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 

10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 

5) art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 
1844).  Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. 

6)  art. 14 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 

1844).  Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych,  jest nieważna. 
7) art. 15 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 

1844).  Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione 

częściowo. 

Informacja: 

1) Upoważnienie dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13 lat jest prawnie nieskuteczne, gdyż czynności prawne takich osób są z mocy prawa 

nieważne. Upoważnienie takie zostaje uznane za decyzję rodziców wynikającą z realizacji ich władzy rodzicielskiej. Pełna odpowiedzialność 

związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców.  

2) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi mieć umocowanie prawne w postaci orzeczenia sądowego.  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej) RODO informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest  Zofia Rostek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego 
z  siedzibą  przy ul. Radzymińskiej 227, 03-611 Warszawa, tel. 22 679 78 95,  e-mail: dyrekcja@sp84.waw.pl; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 
3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych Pani/Pana dziecka jest wyrażona zgoda; 

5) Odbiorcami danych osobowych  Pani/Pana  dziecka mogą być pracownicy szkoły upoważnieni do dostępu do danych;  
6) Dane przetwarzane będą przez okres roku szkolnego 2018/2019; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania; 
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator 

dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora danych Pani/Pana dziecka przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO; 

10) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne                                        

do (zgodnie z Pani/Pana wolą) samodzielnego powrotu dziecka do domu ze Szkoły Podstawowej nr 84  w Warszawie; 
11) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 
 

Warszawa,   ______________________                                          Czytelny podpis Rodziców (prawnych opiekunów) 
                                                         data         

                                                                                              _________________________________________ 
 

                                                                         _________________________________________ 

 

mailto:dyrekcja@sp84.waw.pl
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Załącznik nr 2 do PROCEDURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SZKOLE, 

ZASAD PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84  W WARSZAWIE  

ul. Radzymińska 227,  ul. Radzymińska 232, Szkoła Filialna ul. Rozwadowska 9/11, Szkoła Filialna ul. Topazowa 26. 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Upoważniam/y wymienione poniżej osoby do odbioru mojego/naszego dziecka: 

 

..............................................................................................................................   ………… 
                                                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka)                                                                           (klasa) 

ze Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie:* 

Lp. Nazwisko i imię upoważnionej osoby 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Szczegółowe dane osobowe każdej z osób upoważnionych pozwalające na weryfikację ich tożsamości 

zawarte są w Załączniku nr 1. 

 
*  Regulacje prawne dotyczące zapewnienia dziecku bezpieczeństwa: 

1) art. 92 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274). Dziecko pozostaje                                       

aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską;  

2) art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274). Władza rodzicielska 

przysługuje obojgu rodzicom.  
3) art. 93 § 2. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274). Jeżeli wymaga 

tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy 

rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. 

4) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, 1926; z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 

317, 650, 957, 1099, 1356). Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 

10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 

5) art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 

1844). Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. 

6)  art. 14 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 
1844).  Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych,  jest nieważna. 

7) art. 15 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 

1844).  Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione 

częściowo. 

Informacja: 

1) Upoważnienie dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13 lat jest prawnie nieskuteczne, gdyż czynności prawne takich osób są z mocy prawa 
nieważne. Upoważnienie takie zostaje uznane za decyzję rodziców wynikającą z realizacji ich władzy rodzicielskiej. Pełna odpowiedzialność 

związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców.  

2) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi mieć umocowanie prawne w postaci orzeczenia sądowego.  

 

 

 

Warszawa,   ______________________                                                                Czytelny podpis Rodziców 
                                                         data                                                                                                     (prawnych opiekunów) 

                                            

 

                                                                                _________________________________________ 
 

 

                                                                         _________________________________________ 

 
 



Załącznik nr 1  

DO UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA  

ZE  SZKOŁY  W ROKU  SZKOLNYM 2018/2019 

 

 

___________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej       

___________________________________________________________________ 
Rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość    

___________________________________________________________________ 
      Numer telefonu kontaktowego 

 

Wyrażam / nie wyrażam*1 zgodę/y na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 84                                               

im. Waleriana Łukasińskiego z  siedzibą  przy ul. Radzymińskiej 227, 03-611 Warszawa,  moich danych 

w zakresie: imienia, nazwiska, dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu w celu identyfikacji 

tożsamości osoby odbierającej dziecko/dzieci.  

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być 

cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się  treścią poniższej klauzuli informacyjnej,                                                

w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu                 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

 

 

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 dnia  27 kwietnia 

2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zofia Rostek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84                                     

im. Waleriana Łukasińskiego z  siedzibą  przy ul. Radzymińskiej 227, 03-611 Warszawa, tel. 22 679 78 95,                                  

e-mail: dyrekcja@sp84.waw.pl 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 

z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka                

ze Szkoły Podstawowej nr 84  im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie; 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych  Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda; 
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;  
6) Dane przetwarzane będą przez okres roku szkolnego 2018/2019; 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,                              

prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych zgodnie z art. 77 RODO; 
10) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do odbioru przez Panią/Pana dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 84  w Warszawie; 
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

                                                      
1 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do PROCEDURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SZKOLE, 
ZASAD PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84  W WARSZAWIE  

ul. Radzymińska 227,  ul. Radzymińska 232, Szkoła Filialna ul. Rozwadowska 9/11, Szkoła Filialna ul. Topazowa 26. 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y ___________________________________________________________, legitymująca/y się  
  (imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko bez pisemnego upoważnienia rodziców) 

dowodem osobistym seria ______________  numer _______________________________ oświadczam, że w dniu  

 

_______________________ r. o godz. _______ na prośbę _____________________________________________ 
                (imię i nazwisko rodzica odbieranego ucznia) 

 odbieram ze Szkoły Podstawowej nr 84 ____________________________________________________________  
                (imię i nazwisko ucznia) 

ucznia/ uczennicę klasy ___________ i ponoszę pełną odpowiedzialność za jej / jego bezpieczeństwo od momentu 
odebrania go od nauczyciela / wychowawcy świetlicy. 

 
Wyrażam / nie wyrażam2 zgodę/y na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego  z  siedzibą  

przy ul. Radzymińskiej 227, 03-611 Warszawa, moich danych w zakresie: imienia, nazwiska, dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, nr telefonu w celu identyfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko/dzieci.  

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być cofnięta  w każdym 

czasie. Zapoznałem(-am) się  treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

Warszawa, dnia _____________________               ________________________________________ 
                                (czytelny podpis osoby odbierającej dziecko) 

Podstawa wydania jednorazowej zgody na odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną pisemnie: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________    __________________________________ 
        (weryfikacja tożsamości  osoby odbierającej dziecko)                                  (podpis osoby wydającej zgodę) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku                    

w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych               

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zofia Rostek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego z  siedzibą  

przy ul. Radzymińskiej 227, 03-611 Warszawa, tel. 22 679 78 95,  e-mail: dyrekcja@sp84.waw.pl; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 84  
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych  Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda; 

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;  

6) Dane przetwarzane będą przez okres roku szkolnego 2018/2019; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo  do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator dokonał 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO; 

10) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru                                  

przez Panią/Pana dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 84  w Warszawie; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

                                                      
2 Niepotrzebne skreślić 

mailto:dyrekcja@sp84.waw.pl
mailto:iod_js@dbfotargowek.pl

