
……………………., dn.  ………….. 
 

…………………………………………………………. 
 

………………………………………………………….    
 (imiona i nazwiska rodziców/ prawnych  opiekunów) 
 

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z Świetlicy 
 

 

Oświadczamy, iż upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka: 
 

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

z świetlicy placówki : Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., ul. M.C. Skłodowskiej 3. 
 

 

Upoważnienie dotyczy następujących osób – należy podać 5 ostatnich cyfr nr PESEL: 
 

 

• …………………………………………………………………………………………………………..… 
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej i 5 ostatnich cyfr nr pesel) 

 

 

• …………………………………………………………………………………………………………..… 
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej i 5 ostatnich cyfr nr pesel) 

 

 

• ……………………………………………………………………………………..… 
                                       (Imię i nazwisko osoby upoważnionej i 5 ostatnich cyfr nr pesel) 
 

 

Oświadczamy, że: 
1) bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z 

świetlicy placówki: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl., 44-313, ul. M.C. Skłodowskiej 3 

przez wskazane wyżej osoby, 
2) poinformowaliśmy osoby wskazane do odbioru dziecka z świetlicy o przekazaniu powyższych danych 

placówce  

i celu przetwarzania tych danych oraz o konieczności posiadania dokumentu ze zdjęciem i numerem pesel (np. 

dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) w razie odbierania dziecka, w celu potwierdzenia tożsamości przez 

pracownika ZSP nr 3. 
 

 

..………………………………………..……………………………. 
  (data i czytelny podpis rodziców  lub prawnych opiekunów ) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w 

Wodzisławiu Śląskim  informuje, że: 
• Administratorem Danych Osobowych  jest  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim 44-313, ul. M.C.Skłodowskiej 3 , zwanym dalej Zespołem Szkolno 

– Przedszkolnym nr 3;  tel. 327501253, e-mail:zsp3@wodzislaw-slaski.pl; 
• Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Bernadeta Donder, kontakt do inspektora: e-mail:  iodpusz@wp.pl; 
• Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
• Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
• Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 



• Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3;   
• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 
• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
• Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
• Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

 

 

 PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

 

- w przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 

informację  

w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy;   

-  szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach 

nieobjętych opieka nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców; 

- o zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy będą powiadamiani pisemnie 

przez rodziców / opiekunów prawnych (druk do pobrania na stronie internetowej);  

- samodzielnie dziecko może wyjść wyłącznie posiadające pisemną zgodę rodziców / 

opiekunów prawnych na samodzielny powrót, zgoda wyrażona telefonicznie nie będzie brana 

pod uwagę przez nauczyciela – wychowawcy świetlicy; 

- dzieci są odbierane osobiście ze świetlicy szkolnej przez rodziców / opiekunów prawnych lub 

przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie u wychowawcy świetlicy, innym osobom 

dziecko nie zostanie wydane; 

- odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 

przybycia ucznia do świetlicy/ biblioteki; 

- rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia 

świetlicy/biblioteki (7:00 – 16:00)  
 

 

 

………………...………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis   rodziców  lub prawnych opiekunów ) 

 

 


