ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA
ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 132 w Warszawie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 132
w zakresie realizacji opieki świetlicowej, tzn. odbioru ze świetlicy szkolnej Ucznia/Uczennicy:
………………………………………………………………… .
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

Dane identyfikacyjne opiekuna upoważnionego przez rodziców/prawnych opiekunów:
Proszę o czytelne wypełnienie dokumentu
Imię i nazwisko
Seria i numer dowodu
Numer telefonu
(powinowactwo/pokrewieństwo)
osobistego

………………..……
Data

………..……….…………………………………..
Czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych
do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie
ul.Grabowska 1, tel.22 836 85 16, e-mail: sp132@edu.um.warszawa.pl
2. Inspektor Ochrony Danych: Andrzej Rybus-Tołłoczko
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o
ochronie danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej.
4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom.
5. Dane Pana/Pani będą przechowywane przez rok szkolny, którego dotyczy upoważnienie.
6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony
Danych osobowych z siedzibą w Warszawie.
8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile
nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez
Panią/Pana.

