
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Upoważniam __________________________________ legitymującego się dowodem osobistym ___________________ 
                                      (imię i nazwisko osoby upoważnionej)                                                                                                              (seria i nr dowodu ) 

do odbioru mojego dziecka _______________________________uczęszczającego do świetlicy w Szkole 

Podstawowej nr  5 z siedzibą przy ul . R. Traugutta 42 w Poznaniu. 

Upoważnienie ważne jest od ______________ do __________________ 

Jednocześnie oświadczam, że jako rodzic biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru ze świetlicy przez osobę powyżej upoważnioną 

  ____________________                                                                     ______________________________________________________ 
     (miejscowość i data)                                                                                                     (czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) 
                                                              

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY 

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 
W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 
Informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą  

w Poznaniu , ul. Romualda Traugutta 42 , zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@tmpsc.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka 
ze świetlicy. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom. 
5) Podanie danych jest wymogiem umownym.  W przypadku niepodania danych nie będzie mógł Pan/Pani ode-

brać dziecka z przedszkola. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowa-

nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego prze-
twarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 21.06.2019 
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Szkołę Podstawową nr 5 siedzibą  

w Poznaniu , ul. Romualda Traugutta 42, moich danych osobowych (imienia, nazwiska, nr dowodu 
osobistego) w celu weryfikacji podczas odbioru dziecka  ________________________________ 

    (wpisać imię i nazwisko dziecka)  

□ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie o, o którym mowa powyżej. 

       
__________________________                                                                                          _____________________________________                                                
        (miejscowość, data )                                                                                             (czytelny podpis osoby upoważnionej) 


