
imię i nazwisko osoby upoważnionej 

................................................................. 

…………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

nr telefonu…………………………… 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU 

DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

............................................................................................................................. ..................................... 

(imię i nazwisko dziecka, oddział) 

*wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza moich 
danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) w celu umożliwienia mi odbioru 
ze świetlicy w/w ucznia .Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie bez 
podania przyczyny, jednak brak zgody będzie skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana 
dziecka z szkoły. 
 
 
Opoczno, dnia ..........................................     Czytelny podpis osoby upoważnionej ……………………………………… 
 

 
Informacja dla osoby upoważnionej przez rodzica 
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) 
informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza, ul. Armii Krajowej 1 26-300 Opoczno, e-mail: zss3@opoczno.edu.pl, tel. 44 755 28 88 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@opoczno.edu.pl  tel 44 7860161 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica do 
odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
-RODO), 
Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą: pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi 
administratora. 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich poza 
teren Unii Europejskiej.  
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez Administratora przez cały 
okres ich edukacji na terenie placówki lub do odwołania.  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

✓prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,  

✓prawo do ich sprostowania,  

✓prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

✓prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

✓prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

✓prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie będzie 
skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.  
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

mailto:zss3@opoczno.edu.pl

