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Jednorazowe upoważnienie rodzica ucznia 
w sprawie odbioru dziecka z świetlicy szkolnej  

pod opieką wskazanej osoby  
 

Wyrażam zgodę na powrót mojego dziecka 

…………………………………………………………………………… ucznia klasy …………... . 

Opuszczenie świetlicy szkolnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance 

nastąpi w dniu ……………………………..…………….… o godz. ………………….. 

pod opieką …………………………….………………………….., osoby legitymującej się 

dowodem osobistym ……………………………………. (seria i numer dowodu osobistego). 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….. 
miejscowość, data, czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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Zgoda na udostępnienie danych osobowych 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) administratorem danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu jest 

Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance, którą reprezentuje dyrektor szkoły. Mam świadomość 

przysługującego mi prawa dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ze względu na ochronę mienia 

prowadzi się szczególny nadzór nad terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających 

monitoring w formie rejestracji obrazu. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania 

pracy przez pracowników szkoły.  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i szatni. Nagrania obrazu zawierające 

dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, 

szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 

3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie wskazanego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można 

zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów związanych z działalnością szkoły, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych). 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego, nie później niż w przeciągu 14 dni pisemnego zawiadomienia o każdej 

zmianie powyższych danych. 

Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych są podane w Polityce prywatności 

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w zakresie ochrony danych osobowych. 

 
 
 

………………………………………………………… 
 
Trzcianka, dn. ……………………..                             ………………………………………………………… 

                      (czytelne podpisy rodziców dziecka) 

 


