
………………………………………………. 

   imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska) przez 

Szkołę/Przedszkole…………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby  

identyfikacji mojej osoby podczas odbioru dziecka. 

 

                                                                                          …………………………………… 
                                                                                                     data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej/z 

przedszkola 

Zgodnie z art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Żeromskiego w Chmielniku z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik 

reprezentowana przez Dyrektora – Renatę Nowak;  kontakt pod numerem telefonu 

41 354 22 66 lub na adres e-mail: przedszkole@chmielnik.com 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt na adres e-mail: 

rodo.oswiata@chmielnik.com  

• Dane osobowe Pani/Pana w zakresie imienia i nazwiska będą przetwarzane w celu 

identyfikacji Pani/Pana, jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka na podstawie 

upoważnienia. Powyższe przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu o zgodę tj. art.6 ust. 1 

lit. a RODO . 

• Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

• Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

• Dane osobowe Pani/Pana wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane do czasu ustania 

upoważnienia do odbioru dziecka. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 

danych. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

cofnięciem  poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres szkoły. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

• Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

                                                                            …………………………………………………. 

                                                                              data i czytelny podpis  osoby upoważnionej 


