………………………………………….

…..……………………., ………………………..

(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

(miejscowość)

(data)

…………………………………………
(nr telefonu rodzica/prawnego opiekuna)

Upoważnienie

Upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującej/ego się dowodem osobistym ………… …………………………….
(seria

i numer dowodu osobistego)

do odbioru mojego dziecka ………………………………………………., ucznia klasy ………
(imię i nazwisko odbieranego ucznia)

w dniu …………………….. .
(data odbioru dziecka)

……………………………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z odbiorem dziecka z placówki oświatowej
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23
maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych
w Złotorii reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Możesz się został także powołany inspektor ochrony danych, z którym
z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres:
siedziby:
d.baczkowski@jumi2012.pl
ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria
e-mail: spzlotoria@op.pl
telefonicznie: 56 648 98 23
1)
2)

Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust. 1 lit a, RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. Które
przyprowadzasz i odbierasz z placówki oświatowej.
Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, organy ścigania oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

świadczące usługi informatyczne, i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one
odpowiednią ochronę Twoich praw.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody oraz do momentu ukończenia przez dziecko wieku
umożliwiającego mu samodzielne uczęszczanie do placówki oświatowej.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a)wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez
administratora przed jej cofnięciem
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziesz mógł przyprowadzić i odebrać dziecka z placówki
oświatowej.
Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa ul.
Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

……………………………………………
Podpis osoby odbierającej dziecko

