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Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu 
             ul. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg, tel./fax (094)35 231 21 
                                   

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

ze szkoły/świetlicy/przedszkola/oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego*                    

w roku  szkolnym ………………/………………                                                                                                          

przez osoby niebędące rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.  

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby:  

 

Lp. Imię i nazwisko Nr i seria 
dokumentu 
tożsamości 

Telefon 
kontaktowy 

Podpis - zgoda osoby 
upoważnionej na 
przetwarzanie 
danych osobowych** 

     
     
     
     
     
 

do odbioru naszego dziecka:   

………………………………………………………………………………………                    …………………..                                                              

Imię i nazwisko dziecka                                                                                        klasa/grupa  

*niepotrzebne skreślić  

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Szkole Podstawowej nr 6 im. 

J.Korczaka w Kołobrzegu przez .......................................................................... w celu odbioru dziecka ze 

szkoły/świetlicy/przedszkola/oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego*. Zgodę wyrażam 

dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł zgodę odwołać.   

Klauzula informacyjna dla osoby odbierającej dziecko                                                                                            

ze szkoły/świetlicy/przedszkola/oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego*                     

Informuję, że:  

Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, telefonu kontaktowego, numer i seria dokumentu tożsamości) są 

przetwarzane i administrowane przez Szkołę Podstawową nr 6 im.J.Korczaka przy ul. Poznańskiej 9 w Kołobrzegu -               

w celu umożliwienia Pani/u odbioru ze szkoły/świetlicy/przedszkola/oddziału rocznego przygotowania 

przedszkolnego* dziecka …………………………….………………... Dane zostały przekazane administratorowi danych przez 

rodziców dziecka, tj. ……………………………………………….…. Informujemy, że przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści 

swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia 

swoich danych osobowych. Dane osobowe przechowywane będą przez okres - do końca roku szkolnego lub do 

odwołania upoważnienia. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole możliwy jest pod adresem email: iod@sp6kg.pl 

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 14 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej PL).     

 

Administrator Danych Osobowych 
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Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

odebranego dziecka od momentu jego odbioru z placówki przez wskazaną powyżej, 

upoważnioną przez nas osobę.  

  

………………………               ………………………………….  ……………………………………                                                                                                                                                                         
Data       Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

1. Każda zmiana dotycząca osób upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego 

pisemnego upoważnienia. 

2. W razie braku dopełnienia ww. formalności lub przy podejrzeniu, iż osoba odbierająca 

jest pod wpływem alkoholu/środków odurzających, przyjmujemy do wiadomości,            

iż nasze dziecko nie zostanie wydane.  

3. Przy odbiorze dziecka przez wskazane osoby upoważnione nauczyciel może żądać 

okazania dowodu osobistego. 

                                                              

          

                                                   

 

 

                 

 


