
                                                                                                              Kielce, dnia ____________ 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  

z Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej Im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Kielcach 

 
 

Ja/My niżej podpisany/-ni: 

Imię i Nazwisko (Matka/Opiekun Prawny) ___________________________________________________ 

 

zamieszkała: ______________________________________________________________________________ 

 

nr PESEL: _______________________________, 

 

Imię i Nazwisko (Ojciec/Opiekun Prawny) ___________________________________________________ 

 

zamieszkały: ______________________________________________________________________________ 

 

nr PESEL: _______________________________, 

 

upoważniam: 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej _______________________________________________________ 

 

zamieszkałą: ______________________________________________________________________________ 

 

nr PESEL: _______________________________ 

 

stopień pokrewieństwa (jeżeli zachodzi)_________________________________ 

 

do odbioru ze szkoły podstawowej dziecka: 

 

Imię i Nazwisko Dziecka___________________________________________________________________ 

 

zamieszkałe:______________________________________________________________________________ 

 

nr PESEL: _______________________________ 

 

jednorazowo / codziennie / przez okres* ________________________________ 
                                                                                                                        (*niepotrzebne skreślić, w przypadku upoważnienia okresowego należy wskazać okres upoważnienia) 

 

 

____________________________________ 
Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

____________________________________ 
Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY  

UPOWAŻANIONEJ DO ODBIORU DZIECKA  

z Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach 

 
Działając na podst. art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), – dalej RODO − informujemy, że: 

 
ADMINISTRATOREM danych osobowych jest: Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii  Skłodowskiej-

Curie z siedziba w Kielcach, ul. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce, NIP:  6572943852, REGON 384443843,reprezentowana 

przez Dyrektora.  

W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail odo@konsorcjum.edu.pl 

 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Dane osobowe upoważnionej do odbioru dziecka z Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej Im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Kielcach będą wykorzystane (przetwarzane) przez Administratora, w zapewnianiu bezpieczeństwa dziecku, 

Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii  Skłodowskiej-Curie realizuje sprawy w interesie publicznym [podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO]. 

  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Podane we upoważnieniu do odbioru dziecka z Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej Im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Kielcach będą przechowywane przez Administratora uczęszczania dziecka do placówki lub do odwołania upoważnienia.  

W przypadku nieprzyjęcia Dziecka do placówki, nośniki informacji z danymi osobowymi w wersji papierowej zostaną 

komisyjnie zniszczone, a dane zapisane w wersji elektronicznej zostaną trwale usunięte z końcem roku szkolnego, którego 

dotyczyło zgłoszenie. W przypadku przyjęcia Dziecka do placówki, dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji umowy. 

PODMIOTY, KTÓRYM PLACÓWKA UDOSTĘPNIA DANE 

Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka nie będą przekazywane, chyba że wymagają tego przepisy prawa. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 dostępu do danych osobowych,  

 sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia 

danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia 

zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia 

danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z  obowiązujących przepisów 

prawa, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,  

 przenoszenia danych osobowych, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO 

a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z zawarciem i wykonywaniem 

umowy zawartej z Administratora. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych 

danych będzie brak możliwości odebrania dziecka z Placówki.  

 

 

__________________________ 
Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka  

 
 


