Wola Jachowa, dnia……………….........

Upoważnienie do odbioru dziecka
Do odbioru mojego dziecka ………………………………….…………
ucznia/uczennicy …………………………………..
w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Woli Jachowej
w roku szkolnym 2020/2021 upoważniam/ - y :
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka)
……………………………………………………………………………………………………
( stopień pokrewieństwa)
……………………………………………………………………………………………………
( seria i numer dowodu osobistego i/ lub numer PESEL)
……………………………………………………………………………………………………
( telefon kontaktowy)

Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa, seria i nr
dowodu osobistego, PESEL, nr telefonu), zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych*, przez administratora danych - Szkołę Podstawową im.
gen. Władysława Sikorskiego w Woli Jachowej, w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana przez
rodziców (opiekunów prawnych), jako uprawniona do odbioru w/w dziecka. Informujemy, iż Pani/Pana dane
osobowe nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w
formie papierowej przez okres roku szkolnego 2020/2021. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych (w dowolnym momencie). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przekazania dziecka.
………..……………………………………….
( data i podpis osoby upoważnionej do odbioru)
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 nr 119 z 04.05.2016)

Oświadczam, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną wyżej osobę.
…………….……………………..
(podpis ojca/ opiekuna prawnego)

…………………………………………
(podpis matki/ opiekuna prawnego)

Upoważnić można TYLKO osoby pełnoletnie. Jeśli jedno z rodziców nie posiada praw rodzicielskich, należy
zgłosić ten fakt wychowawcy.
Osoby odbierające dziecko są zobowiązane do posiadania przy sobie dowodu osobistego w celu weryfikacji
tożsamości.

