
……………................................................…… 
 imię i nazwisko matki/opiekunki dziecka 

 
 
………………………………………......................... 
   imię i nazwisko ojca/opiekuna dziecka 

 
 

OŚWIADCZENIE- UPOWAŻNIENIE 

do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią 

ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego 

w Żorach 

 
 

Do odbioru ze szkoły dziecka ………………………........................……………................................……………………………….. 

                                      (imię i nazwisko) 

 

upoważniam następujące osoby: 
 
 

1……………………………………...................………   ……………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko)                                  (stopień pokrewieństwa) 

 

2………………………………......................…………   ……………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko)     (stopień pokrewieństwa) 

 

3…………………………...................…………………   ……………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko)     (stopień pokrewieństwa) 

 

4………………………...................……………………   ……………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko)     (stopień pokrewieństwa) 

 
 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną osobę niepełnoletnią. 
 
 

Żory, dnia………...............…………… 
 
 
 

……………………………................…………….                ………..................………………..…………… 
 (podpis matki/opiekunki dziecka)     (podpis ojca opiekuna dziecka) 

 



ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku 

z upoważnieniem mnie przez rodziców do odbioru dziecka z placówki. 

 

 
                                     
                                                                                                         ……………....................………………….. 
               podpis osoby upoważnionej 
  

 
Informacja  wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych 

 
1.Kto jest Administratorem Państwa  danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych, jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4. 
  

2. W jakim celu placówka przetwarza dane? 
Administrator przetwarza dane osobowe :  
2.1. w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka, 
2.2. w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole (wykorzystanie monitoringu). 
 

3. Rodzaje przetwarzanych danych i na jakiej podstawie prawnej placówka przetwarza dane? 
Administrator przetwarza dane związane z: 
3.1.identyfikacją osoby upoważnionej do odbioru dziecka, tj. imię nazwisko, ewentualny stopień pokrewieństwa, 
3.2.dane biometryczne pochodzące z nagrań monitoringu, tj. wizerunek osób przebywających na terenie obiektu, pochodzący z 
nagrań monitoringu. 
 

4. Kategorie odbiorców danych. 
Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych. 
 

5. Jak długo Administrator  będzie przetwarzał dane? 
5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy okresu udzielonego upoważnienia, 
5.2  po cofnięciu upoważnienia, lub wycofaniu zgody dane niszczone są w siedzibie administratora. 
 

6. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane. 
6.1 Państwo  macie prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Was danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych. Państwo  w każdej chwili macie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Ponadto w przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na 
prawa i wolności innych osób, macie  Państwo w zakresie technicznie możliwym, prawo do przenoszenia danych lub uzyskania 
kopii danych. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa może być wymagane uzyskanie zgody Państwa  lub 
innych osób lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. 
Wnioski w sprawie realizacji praw  może składać pisemnie na adres placówki. 
6.2 Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie zgody mają  Państwo, prawo 
do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub 
danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną 
tego przetwarzania. 
6.3.W przypadku stwierdzenia niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi maja Państwo  prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 
6.4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez osobę upoważnioną. 
____________________ 
 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 
z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się je od dnia 25 maja 2018 r 


