OŚWIADCZENIE RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Oświadczam, iż upoważniam do odbioru mojego dziecka
……………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 392 w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021
następujące osoby:
………………………………….......
(czytelny podpis rodzica)

Lp.

Imię i nazwisko

Nr dowodu osobistego

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
Zgodnie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu możliwości odbierania
dziecka ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 dziecka
…………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia
jak również wycofania powyższej zgody.
…………………………………………………………
(data, podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 392 w
Warszawie
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( zgoda)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości odbierania dziecka ze
świetlicy.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane odbiorcą zewnętrznym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ważności upoważnienia do
odbierania dziecka ze świetlicy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g) w przypadku zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

