
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że upoważniam do odbioru mojego dziecka ……….……………………………  

                                                                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 

uczęszczającego do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Mstowie następującą osobę: 

……………………………………………… seria i nr dowodu osobistego ………………….. 
               (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

  

                                                      

 

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

 

 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odbioru dziecka 

......................................................................... ze świetlicy w Szkole Podstawowej w Mstowie. 

 

 

         ........................................... 
               (podpis osoby upoważnionej) 

 

 
 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Mstowie z siedzibą w Mstowie 

przy ul. Partyzantów 2, tel.: 34-3284-107/34-3295-285, e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl. 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl lub pod numerem telefonu 

602762036. 

3) Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) będą przetwarzane w związku 

realizacją procedury odbierania dzieci ze świetlicy w SP w Mstowie na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach). 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą                          

w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby można było odebrać dziecko 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

w tym również w formie profilowania.                                          
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