
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 
 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

My niżej podpisani upoważniamy (upoważniam) do odbioru ze Szkoły Podstawowej im abp. J. 

Gawliny w Rudniku naszego dziecka:  

 

……………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

przez następujące osoby: 
 

Imię i nazwisko     Stopień pokrewieństwa      Nr dowodu osobistego 

1. …………………………. ………………………….      …………………………. 

2. …………………………. ………………………….      …………………………. 

3. …………………………. ………………………….      …………………………. 

4. …………………………. ………………………….      …………………………. 

 

Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne 

bezpieczeństwo oraz że wraz z chwilą odbioru ze szkoły biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko. 

Upoważnienie jest ważne do końca okresu pobierania nauki przez dziecko lub do czasu odwołania.  

 

                                                                                       …………………………..…………….. 
                                                                                                                          czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

OŚWIADCZENIA OSÓB UPRAWIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym upoważnieniu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem/ -am 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości  ich poprawienia, sprostowania 

lub usunięcia. 

1. TAK/NIE* ………………………………………………………………………  

data i czytelny podpis osoby upoważnionej ( z pkt. 1)  

2. TAK/NIE* ………………………………………………………………………  

data i czytelny podpis osoby upoważnionej ( z pkt. 2) 

3. TAK/NIE* ………………………………………………………………………  

data i czytelny podpis osoby upoważnionej ( z pkt. 3) 

4. TAK/NIE* ………………………………………………………………………  

data i czytelny podpis osoby upoważnionej ( z pkt. 4) 

 

 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie 

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO przez Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Rudniku z siedzibą przy ul. Słonecznej 1 

w Rudniku w celu zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Przetwarzanie jest niezbędne w celu umożliwienia Państwu odbioru dziecka ze 

szkoły. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Dane będą 

przetwarzane przez okres ważności upoważnienia oraz w celach archiwalnych. Informujemy, że przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści 

swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargo do Prezesa Urzędu 

Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.oswiata@interia.pl 
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