
Załącznik nr 1  
do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym upoważniam do odbioru dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka/ klasa) 
ze świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka 

w Warszawie, w roku szkolnym 2018/2019: 
 

………………………………………………………………………………………………………......................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej/seria i numer dowodu osobistego) 

 
 
 
 

Warszawa, dn. ……..……………………                                                   ……………….………….……….…… 
      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
  
 

 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym upoważnieniu 
w celu ustalenia tożsamości osoby odbierającej dziecko. 
 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do weryfikacji tożsamości osoby, która uzyskała 
upoważnienie rodziców do odbioru ich dziecka. Brak zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie 
uniemożliwia powierzenie opieki nad dzieckiem. 
(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 
………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 



1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 
w Warszawie (w tym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka) jest 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Warszawie będący jednocześnie Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ulicy Brygadzistów 18, 
01- 384 Warszawa, telefon: 22 664 92 46, e-mail: sekretariat@zsp2.pl 
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Warszawie pełni Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl  
3) Administrator Pani/Pana danych osobowych – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Warszawie 
- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby 
odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej.  
5) W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcą danych osobowych będzie: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Warszawie. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 31 sierpnia 2019 r.  
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo  do 
wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.          
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 
      Zapoznałem/zapoznałam się 
 

………………………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 


