
Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

UPOWAŻNIENIE 

do odbioru dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/imię i nazwisko dziecka, klasa/ 

 

ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju przy ulicy 

Nadstawnej 62 A w roku szkolnym 2023/2024 upoważniam/y następujące osoby: 

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

Imię i nazwisko      nr telefonu 

 

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

Imię i nazwisko      nr telefonu 

 

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

Imię i nazwisko      nr telefonu 

 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko      nr telefonu 

Jednocześnie oświadczam/y, że w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego przez Administratora 
– Szkołę Podstawową nr 5, wobec ww. osób, których dane pozyskał od nas (art. 14 RODO), osoby te 

zostały poinformowane o fakcie przekazania ich danych osobowych Szkole celem upoważnienia do 
odbioru dziecka. Ponadto, zobowiązujemy do przekazania ww. osobom upoważnionym treści klauzuli 
informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych – stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego 
upoważnienia, również poprzez poinformowanie tych osób, że dokument jest dostępny w siedzibie 
Szkoły oraz na stronie internetowej pod adresem www.sp5bilgoraj.pl 

Biłgoraj, dn. …………………………………………………….. 

………………………………...........                      ………………………………………. 
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego     czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

Zał. nr.1: Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka  ze świetlicy szkolnej 

W trybie art.14 RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, 23-400 

Biłgoraj ul. Nadstawna 62 A.  
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem 

mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez email: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy Prawo oświatowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a więc 
przetwarzania realizowanego w celu wykonania zadania publicznego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie niszczone. 

5. Odbiorcami danych  mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowy (na podstawie art. 15 RODO),  
ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania  

(na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych  (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu  
(na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.  

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, decyzje o Państwa danych nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odebrania dziecka. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem 

możliwości identyfikacji osoby, która odbiera dziecko ze świetlicy, co skutkować będzie odmową wydania dziecka.  
10. W celu weryfikacji/identyfikacji osoby uprawnionej do odbioru dziecka mogą zostać Państwo poproszeni o okazanie dowodu 

tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. 

11. Państwa dane osobowe zostały przekazane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 

http://www.sp5bilgoraj.pl/

