
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
(tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego) 

 

 

 Ja ………………………………………………………..………………….……………………………………………………………………..………..…………. 
                                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego ) 

 
 

upoważniam  do odbioru mojego  dziecka    ……………………………………………………………………………………….....   
                                                                                                                                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

następujące osoby: 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, 

telefon kontaktowy przez Szkołę Podstawową nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, w celu umożliwienia  odbioru 

dziecka z oddziału przedszkolnego. 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. 
Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 775 50 75; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w szkole jest p. Agnieszka Modzelewska, e-mail: 
a.modzelewska@sp5.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej, na 
podstawie upoważnienia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nauczyciele świetlicy szkolnej; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej; 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 
danych; 

7) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest poprzez zgłoszenie tego faktu do 
administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych osobowych – osobiście, telefonicznie lub 
pisemnie; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

realizacji upoważnienia na odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej. 
 

Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

odebrania z placówki  przez podane powyżej, upoważnione osoby. 

 

……………………………………………………………                            …………………………………………………………………… 
                 (czytelny podpis rodziców)                                                                                          (czytelny podpis rodziców)  
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