
Oświadczenie  
osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy 

 
       Ja niżej podpisany oświadczam , że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów dokumentacji szkolnej 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 
883 ze zmianami oraz w związku z art. 14 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 takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
 

Klauzula informacyjna 
 
W związku z realizacją wymogów art.14 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, informuję: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi. K. Miarki w Katowicach, reprezentowana przez dyrektora szkoły.  
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Ptak iod@jednostki.cuw.katowice.pl  tel. 32-606 1328. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji osoby upoważnionej przez 
rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi     
nr 21 w Katowicach, na podstawie przepisów: Kodeks Cywilny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz w 
celu wypełnienia obowiązku prawnego na Administratorze w związku z realizacją zadań własnych na 
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od 
rodzica/opiekuna prawnego; Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie 
podanie danych wskazanych w pkt. 4 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez 
Panią/Pana dziecka ze Szkoły. 
4. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe : Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu 
tożsamości. 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa.  
6. Posiada Pan/Pani prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  
- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- prawo do przenoszenia danych,  
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych .  
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego, w którym zostało udzielone 
upoważnienie. 
 
 
 
                                                                                                    ………………………………. 
                                                                                                                         (data i podpis osoby upoważnionej) 
 


