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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
Upoważniam do odbioru ze świetlicy mojego Dziecka 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………….… 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko osoby odbierającej)  

 

stopieo pokrewieostwa ……………….………………………………………….……..… data urodzenia .………..………………………………………….. 
 

 Oświadczam, że znane są mi przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym art. 43. pkt.1: 

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystad z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek, co najmniej 10 lat. Nie 

dotyczy to strefy zamieszkania [Dz.U. z 2017 r. poz.1260 z póź. zmianami]. 

 Uznaję, iż osoba przeze mnie upoważniana zapewni odebranemu Dziecku pełne bezpieczeostwo.  

 Biorę na siebie pełną odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo odebranego Dziecka od momentu jego odbioru 

przez wskazaną powyżej i upoważnioną osobę.  

 
 

 

 

RODZIC/PRAWNY OPIEKUN 
 
 
 
 

……………………………………………….…… 
data i czytelny podpis 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu wychowawczego i opiekuoczego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, zgodnie z wymogiem ustawowym i Paostwa zgodą w ramach określonych przepisami prawa 
zgodnie z art.6.ust.1 lit. a, c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych i w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. 

 Administratorem danych jest dyrektor ZSP nr 6 Iwona Kaczmarczyk, siedzibą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, przy 
ulicy Stanisława Szobera 1/3.  

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Paostwa i Paostwa Dzieci przysługuje Paostwu 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. 

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Paostwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Paostwa dane i 
dane Dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane dane będą przechowywane na 
terenie Unii Europejskiej. 

 

 
……………………………………………………………..………… 

zapoznałam/łem 
 


