
                                            

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Ja niżej podpisana/y upoważniam wymienione poniżej osoby do odbioru dziecka, tj. 
__________________________________________________________________________________ 

(imię,  nazwisko, klasa) 
ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’, ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno. 

Jednocześnie oświadczam, iż upoważnione osoby przejmują całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka z chwilą odebrania dziecka ze szkoły. 

_________________________ 
                                                                                                                                                                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

IMIĘ: ____________________ NAZWISKO: ______________________ PESEL: _____________________ 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L119 z dnia 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych, 

tj. Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’, ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno 

reprezentowana przez Dyrektora, w celu odbioru dziecka ze szkoły. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została na 

mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo do cofnięcia zgody w każdym 

momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

___________________________ 
(data, czytelny podpis) 

ODWOŁANIE ZGODY 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119  

z dnia 4.5.2016) cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych tj. Szkoła 

Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’, ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno 

reprezentowana przez Dyrektora w zakresie imię, nazwisko, PESEL w celu odbioru dziecka ze szkoły. 

_______________________ 
  (data, czytelny podpis) 

 
 

IMIĘ: ____________________ NAZWISKO: _________________________ PESEL: ________________________ 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L119 z dnia 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych, 

tj. Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’, ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno 

reprezentowana przez Dyrektora, w celu odbioru dziecka ze szkoły. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została na 

mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo do cofnięcia zgody w każdym 

momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

___________________________ 
                       (data, czytelny podpis) 

 

ODWOŁANIE ZGODY 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119  

z dnia 4.5.2016) cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych tj. Szkoła 

Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota’’, ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno 

reprezentowana przez Dyrektora w zakresie imię, nazwisko, PESEL w celu odbioru dziecka ze szkoły. 

  _______________________ 
                            (data, czytelny podpis 



                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(dla osób upoważnionych do odbioru dziecka) 

Zgodnie z art. 14 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. 

Urz. UE L 119 z 4.5.2016 - zwanego dalej RODO - informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana 

Roweckiego ,,Grota’’, ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Z Administratorem można się kontaktować: 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: sp12leszno@poczta.onet.pl; 

• pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Wiolettę Kaczmarek - z którym można się kontaktować 

za pomocą adresu: kaczmarek@odo-tibi.pl.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody w celu 

umożliwienia odbioru dziecka ze szkoły. 

5. Kategoria Pani/Pana danych osobowych to dane zwykłe, tj. imię, nazwisko, PESEL. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy 

szkoły. 

7. Pani/Pana dane osobowe uzyskano od rodziców/opiekunów prawnych dziecka, do którego odbioru jest 

Pani/Pan upoważniona/y. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu o którym mowa w pkt. 5 lub do 

momentu wycofania wyrażonej zgody. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO, 

• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, 

• usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, 

• ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO, 

• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 
 

 


