
….............................................................. 

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy 
 

 

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

następujące osoby: 

 

1.  …................................................................................................ 

 (imię i nazwisko) 

  

 …..........................................................  ….................................................... 

 (nr dokumentu tożsamości)   (telefon) 

 

 

2.  …................................................................................................ 

 (imię i nazwisko) 

  

 …..........................................................  ….................................................... 

 (nr dokumentu tożsamości)   (telefon) 

 

 

3.  …................................................................................................ 

 (imię i nazwisko) 

  

 …..........................................................  ….................................................... 

 (nr dokumentu tożsamości)   (telefon) 

 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przeze mnie osobę. 

 

 

…......................................................   …........................................................ 

(miejscowość, data)     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

  

 

Administratorem danych osobowych zawartych w „Upoważnieniu...” jest Szkoła Podstawowa Nr 3 

im. Małego Powstańca, ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu 

potwierdzenia tożsamości osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola  oraz w celach 

kontaktowych. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do ich treści oraz możliwość 

ich poprawiania. Dane nie będą ujawniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie ich może skutkować niemożnością 

odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice/opiekunowie prawni dziecka. 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostaje spełniony poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej szkoły. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod numerem 

telefonu: 783-220-250   

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym 

„Upoważnieniu...” w celu weryfikacji mojej tożsamości przy odbiorze dziecka -

 …........................................................ ze szkoły. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w dowolnej formie, a jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

      …................................................................ 

      (czytelny podpis osoby upoważnionej z pkt 1) 

 

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podany przeze mnie numer telefonu w sprawach 

dotyczących odbioru dziecka - …................................................................... ze szkoły. Przyjmuję do 

wiadomości, że przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w dowolnej 

formie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
      …................................................................ 

      (czytelny podpis osoby upoważnionej z pkt 1) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym 

„Upoważnieniu...” w celu weryfikacji mojej tożsamości przy odbiorze dziecka -

 …........................................................ ze szkoły. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w dowolnej formie, a jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

      …................................................................ 

      (czytelny podpis osoby upoważnionej z pkt 2) 

 

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podany przeze mnie numer telefonu w sprawach 

dotyczących odbioru dziecka - …................................................................... ze szkoły. Przyjmuję do 

wiadomości, że przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w dowolnej 

formie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
      …................................................................ 

      (czytelny podpis osoby upoważnionej z pkt 2) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym 

„Upoważnieniu...” w celu weryfikacji mojej tożsamości przy odbiorze dziecka -

 …........................................................ ze szkoły. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w dowolnej formie, a jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

      …................................................................ 

      (czytelny podpis osoby upoważnionej z pkt 3) 

 

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podany przeze mnie numer telefonu w sprawach 

dotyczących odbioru dziecka - …................................................................... ze szkoły. Przyjmuję do 

wiadomości, że przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, w dowolnej 

formie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
      …................................................................ 

      (czytelny podpis osoby upoważnionej z pkt 3) 


